
P7_TA(2014)0343 

Tekniske forskrifter for fartøjer på indre vandveje ***I 

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 15. april 2014 om forslag til 

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fastsættelse af tekniske forskrifter for 

fartøjer på indre vandveje og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2006/87/EF (COM(2013)0622 – C7-0266/2013 – 2013/0302(COD)) 

 

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling) 

Europa-Parlamentet, 

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 

(COM(2013)0622), 

– der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 91, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske 

Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for 

Parlamentet (C7-0266/2013), 

– der henviser til artikel 294, stk. 3, i Traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, 

– der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 21. januar 

20141, 

– der henviser til udtalelse fra Regionsudvalget af 31. januar 20142, 

– der henviser til forretningsordenens artikel 55, 

– der henviser til betænkning fra Transport- og Turismeudvalget (A7-0145/2014), 

1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling; 

2. anmoder om fornyet forelæggelse for Parlamentet, hvis Kommissionen agter at ændre sit 

forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst; 

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til 

de nationale parlamenter. 

                                                 
1  EUT C 177 af 11.6.2014, s. 58. 
2  EUT C 126 af 26.4.2014, s. 48. 



P7_TC1-COD(2013)0302 

Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 15. april 2014 2014 

med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/.../EU om 

fastsættelse af tekniske forskrifter for fartøjer på indre vandveje og om ophævelse af 

direktiv 2006/87/EF 

 

 

 

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR — 

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 91, 

stk. 1, 

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, 

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter, 

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg1, 

under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget2, 

efter den almindelige lovgivningsprocedure3 og 

                                                 
1 EUT C 177 af 11.6.2014, s. 58. 
2 EUT C 126 af 26.4.2014, s. 48. 
3 Europa-Parlamentets holdning af 15.4.2014. 



ud fra følgende betragtninger: 

(1) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/87/EF1 fastlægger harmoniserede 

betingelser for udstedelse af tekniske certifikater for fartøjer på indre vandveje i hele 

Unionens net af indre vandveje. 

(2) De tekniske forskrifter for fartøjer, der sejler på Rhinen, er fastlagt af Central-

kommissionen for Sejlads på Rhinen (CCNR). 

(3) De tekniske forskrifter i bilagene til direktiv 2006/87/EF indeholder stort set de 

bestemmelser, som er fastlagt i reglementet for inspektion af fartøjer på Rhinen i den 

version, der blev godkendt i 2004 af CCNR. Betingelserne og de tekniske forskrifter 

for udstedelse af certifikater for sejlads på indre vandveje i henhold til artikel 22 i den 

reviderede konvention om sejlads på Rhinen revideres regelmæssigt og svarer til den 

seneste teknologiske udvikling. 

                                                 
1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/87/EF af 12. december 2006 om 

fastsættelse af tekniske forskrifter for fartøjer på indre vandveje og om ophævelse af 
Rådets direktiv 82/714/EØF (EUT L 389 af 30.12.2006, s. 1). 



(4) Ved at opretholde to I lyset af de forskellige sæt regler, nemlig reglerne for retlige 

rammer og tidsrammer for beslutningsprocedurerne er det svært at opretholde 

ækvivalens mellem EU-certifikater for sejlads på indre vandveje, der er udstedt i 

henhold til direktiv 2006/87/EF, og certifikater, der er udstedt i henhold til artikel 22 i 

den reviderede konvention om sejlads på Rhinen, og reglerne for EU-certifikater for 

sejlads på indre vandveje, sikres der ikke retssikkerhed og sikkerhed. Retssikkerheden 

er derfor ikke garanteret, og dette kan få negative følger for sejladssikkerheden.  

[Ændring 1] 

(5) For at opnå harmonisering på EU-plan og undgå konkurrenceforvridning og 

divergerende sikkerhedsniveauer bør der anvendes samme tekniske forskrifter for hele 

Unionens net af indre vandveje og regelmæssigt foretages en ajourføring deraf.  



(6) Da CCNR har opbygget en betydelig ekspertise i udvikling og ajourføring af tekniske 

forskrifter for fartøjer på indre vandveje, og bør denne ekspertise bør udnyttes fuldt ud 

i forbindelse med de indre vandveje i EU Unionen. Kommissionens tjenestegrene og 

CCNR har i 2013 underskrevet en administrativ aftale om at styrke deres 

samarbejde, især med hensyn til udviklingen af tekniske forskrifter vedrørende 

fartøjer på indre vandveje. Inden for disse rammer er det blevet aftalt at oprette et 

Udvalg for Udarbejdelse af Europæiske Tekniske Standarder (CESTE), der skal 

udarbejde tekniske standarder inden for indlandssejlads, som Unionen og CCNR 

kan henvise til i deres respektive regelsæt. [Ændring 2] 

(7) EU-certifikater for sejlads på indre vandveje, der attesterer, at flydende strukturer fuldt 

ud overholder de tekniske forskrifter, bør gælde for alle Unionens indre vandveje. 

(8) Betingelserne for medlemsstaternes udstedelse af supplerende EU-certifikater for 

sejlads på indre vandveje for sejlads på vandveje i zone 1 og 2 (flodmundinger) samt 

for sejlads på vandveje i zone 4 bør harmoniseres mere. 



(9) Af sikkerhedshensyn bør standarderne harmoniseres på et højt niveau og på en sådan 

måde, at sikkerhedsstandarderne på Unionens indre vandveje ikke mindskes. 

Medlemsstaterne bør dog efter at have hørt Kommissionen kunne fastsætte specifikke 

bestemmelser om supplerende eller lempede tekniske forskrifter for visse zoner, 

forudsat at sådanne foranstaltninger er begrænset til de specifikke områder, der er 

anført i bilag III og IV. 

(10) Medlemsstaterne bør have mulighed for at fravige dette direktiv i visse tilfælde i 

forbindelse med sejlbare vandveje, som ikke er forbundet med de indre vandveje i 

andre medlemsstater, eller visse flydende strukturer, som udelukkende benyttes på 

indenlandske vandveje. 

(11) Medlemsstaterne bør efter godkendelse fra Kommissionen også kunne fravige 

bestemmelserne i dette direktiv for specifikke flydende strukturer for at benytte 

alternative tilgange, fremme innovation eller forhindre urimelige omkostninger.  



(12) EU-certifikatet for sejlads på indre vandveje bør udstedes til en flydende struktur, som 

med tilfredsstillende resultat gennemgår en teknisk inspektion, der udføres før den 

flydende struktur tages i drift. Denne tekniske inspektion bør anvendes til at 

kontrollere, at den flydende struktur overholder de tekniske forskrifter i dette direktiv. 

De kompetente myndigheder i medlemsstaterne bør skal når som helst kunne foretage 

yderligere inspektioner for at kontrollere, at den flydende strukturs fysiske tilstand 

svarer til EU-certifikatet for sejlads på indre vandveje.  [Ændring 3] 

(13) Det er hensigtsmæssigt, inden for visse grænser og afhængigt af den pågældende 

flydende strukturs kategori, at gyldighedsperioden for EU-certifikater for sejlads på 

indre vandveje fastlægges i hvert enkelt tilfælde. 

(14) Der bør inden for visse grænser fastlægges detaljerede bestemmelser vedrørende 

erstatning, fornyelse, forlængelse af gyldigheden og udstedelse af nye EU-certifikater 

for sejlads på indre vandveje for at opretholde en høj grad af sikkerhed for sejlads på 

indre vandveje. 



(15) De foranstaltninger, der er fastlagt i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2009/100/EF1, bør forblive i kraft for fartøjer, der ikke er omfattet af dette direktiv. 

(16) Der bør anvendes en overgangsordning for flydende strukturer i drift, som endnu ikke 

har et EU-certifikat for sejlads på indre vandveje, når de underkastes den første 

tekniske inspektion i henhold til de reviderede tekniske forskrifter i dette direktiv. 

(17) Der bør udstedes bindende administrative retningslinjer for at fastlægge detaljerede 

regler om anvendelsen af de tekniske forskrifter på en ensartet måde. 

                                                 
1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/100/EF af 16. september 2009 om 

gensidig anerkendelse af fartsattester for fartøjer på indre vandveje (EUT L 259 af 
2.10.2009, s. 8).  



(18) Af hensyn til sikkerheden for sejladsen ad indre vandveje og certifikaternes 

ækvivalens bør der tages højde for ændringer i For at sikre et højt niveau af sikkerhed 

og effektivitet for sejladsen på indre vandveje og for at opretholde ækvivalens 

mellem certifikater for sejlads, skal de tekniske forskrifter, der er fastsat i bilagene til 

dette direktiv, holdes ajourførte for at tage højde for videnskabelige og tekniske 

fremskridt og tekniske standarder inden for sejladsen på indre vandveje. Med 

henblik herpå bør beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i 

overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions 

funktionsmåde, for så vidt angår tilpasning af bilagene til dette direktiv til de 

videnskabelige og tekniske fremskridt eller udviklingen på dette område og 

opdateringerne af de tekniske standarder, som er et resultat af arbejdet i 

internationale organisationer, navnlig CCNR. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen 

gennemfører skal på åben og gennemsigtig vis gennemføre relevante høringer med 

alle relevante interessehavere under det forberedende arbejde, bl.a. på ekspertniveau. 

Kommissionen bør i forbindelse med forberedelsen og udarbejdelsen af delegerede 

retsakter sørge for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af relevante 

dokumenter til Europa-Parlamentet og Rådet.  [Ændring 4] 



(18a)  Kommissionen bør i særdeleshed vedtage delegerede retsakter, der indfører tekniske 

krav for fartøjer, som drives af flydende naturgas (LNG), med henblik på at sikre 

effektiv og sikker sejlads med disse fartøjer på de indre vandveje. [Ændring 5] 

(19) For at muliggøre alternative tilgange, fremme innovation, forhindre urimelige 

omkostninger, sikre en effektiv procedure for udstedelse af certifikater eller at tage 

hensyn til regionale forhold bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser, 

for så vidt angår godkendelse af visse undtagelser til de tekniske forskrifter for 

specifikke flydende strukturer, godkendelse af klassifikationsselskaber og godkendelse 

af supplerende eller lempede tekniske forskrifter for fartøjer i drift i visse zoner, der 

ikke er forbundet med en anden medlemsstats indre sejlbare vandveje. Disse beføjelser 

bør udøves i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 

nr. 182/20111. 

                                                 
1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om 

de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere 
Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13). 



(19a)  Med henblik på at sikre egnede rammer til koordinering og samarbejde med 

internationale organisationer, der er kompetente til sejlads på indre vandveje, især 

CCNR, og til udvikling af ensartede tekniske standarder for sejlads på indre 

vandveje, som Unionen og internationale organisationer kan henvise til, skal dette 

direktiv underlægges tilsyn, især med hensyn til effektiviteten af de foranstaltninger, 

som det indfører, men også samarbejdsmekanismerne med internationale 

organisationer, der er kompetente til sejlads på indre vandveje, med henblik på at 

opnå et samlet, ensartet sæt tekniske standarder. [Ændring 6] 

(20) Direktiv 2006/87/EF bør derfor ophæves — 

VEDTAGET DETTE DIREKTIV: 



Artikel 1 

Klassifikation af vandveje 

I dette direktiv klassificeres Unionens indre vandveje således: 

a) zone 1, 2, 3 og 4: 

i)  zone 1 og 2: de vandveje, som er anført i bilag I, kapitel 1 

ii)  zone 3: de vandveje, som er anført i bilag I, kapitel 2 

iii)  zone 4: de vandveje, som er anført i bilag I, kapitel 3. 

b) zone R: de vandveje, jf. litra a), for hvilke der udstedes certifikater i henhold til artikel 

22 i den reviderede konvention om sejlads på Rhinen, sådan som den pågældende 

artikel er affattet på tidspunktet for dette direktivs ikrafttræden. 



Artikel 2 

Definitioner og anvendelsesområde 

1. I dette direktiv forstås ved:  

a) "flydende struktur": et fartøj eller flydende materiel 

b) "fartøj": et fartøj til sejlads på indre vandveje eller et søgående skib 

c) "slæbebåd": et fartøj, der er specialbygget til at udføre slæbning 

d) "skubbebåd": et fartøj, der er specialbygget til at fremdrive en konvoj, der 

skubbes 

e) "passagerfartøj": et fartøj til endagsudflugter eller et fartøj med kahytter, der er 

bygget og udstyret til transport af flere end 12 passagerer 

f) "flydende materiel": flydende anlæg, der bærer arbejdsmaskiner som f.eks. 

kraner, uddybningsmateriel, rambukke eller elevatorer 

g) "fritidsfartøj": et fartøj, bortset fra et passagerfartøj, som anvendes til sport eller 

fritidssejlads 

h) "vandfortrængning": fartøjets neddykkede rumfang i m3 



i) "længde (L)": skrogets maksimale længde i m, uden ror og bovspryd 

j) "bredde (B)": skrogets maksimale bredde i målt til yderkanten af skrogets 

yderklædning (uden skovlhjul, fenderbælter o.l.) 

k) "dybgang (T)": den lodrette afstand i m mellem skrogets laveste punkt, ikke 

medregnet kølen og andre fastgjorte anordninger, og den dybeste lastevandlinje 

l) "klassifikationsselskab": et klassifikationsselskab, som er godkendt i 

overensstemmelse med kriterierne og procedurerne i artikel 9 

m) "EU-certifikat for sejlads på indre vandveje": et certifikat, der af den kompetente 

myndighed udstedes til et fartøj til sejlads på indre vandveje som bevis på, at 

fartøjet opfylder de tekniske forskrifter i dette direktiv 



2. Dette direktiv gælder for følgende flydende strukturer: 

a) fartøjer med en længde (L) på 20 m eller derover 

b) fartøjer, for hvilke produktet af længde (L), bredde (B) og dybgang (T) er 100 m3 

eller derover. 

3. Dette direktiv gælder også for følgende flydende strukturer: 

a) slæbebåde og skubbebåde, som er bestemt til at slæbe eller skubbe de i stk. 1 

omhandlede flydende strukturer eller flydende materiel eller til at danne 

parformation med sådanne flydende strukturer eller flydende materiel 

b) fartøjer, som er bestemt til passagertransport og medfører mere end 12 

passagerer ud over besætningen 

c) flydende materiel. 



4. Dette direktiv gælder ikke for følgende flydende strukturer: 

a)  færger 

b)  flådefartøjer 

c)  søgående fartøjer, herunder søgående slæbebåde og skubbebåde, som 

i)  sejler eller er stationeret i tidevandsområder 

ii)  midlertidigt sejler på indre vandveje, forudsat at de er forsynet med: 

- et certifikat, som attesterer overensstemmelse med den internationale 

konvention af 1974 for sikkerhed til søs (SOLAS), eller tilsvarende, 

et certifikat som attesterer overensstemmelse med den internationale 

konvention af 1966 om lastelinjer, eller tilsvarende, og et 

internationaltcertifikat vedrørende forebyggelse af olieforurening 

(IOPP-certifikat), som attesterer overensstemmelse med den 

internationale konvention af 1973 om forebyggelse af forurening fra 

skibe (MARPOL), eller 



- for så vidt angår passagerfartøjer, der ikke er omfattet af alle de i 

første led omhandlede konventioner, et certifikat vedrørende 

sikkerhedsregler og standarder for passagerskibe udstedt i 

overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2009/45/EF1, eller 

- for så vidt angår fritidsfartøjer, som ikke falder ind under alle de i 

første led omhandlede konventioner: et certifikat fra flagstaten. 

                                                 
1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/45/EF af 6. maj 2009 om 

sikkerhedsregler og -standarder for passagerskibe (EUT L 163 af 25.6.2009, s. 1). 



Artikel 3 

Forpligtelse til at medføre et certifikat 

1. Flydende strukturer, som benyttes på Unionens indre vandveje, jf. artikel 1, skal: 

a) ved benyttelse på indre vandveje i zone R 

- medføre enten et certifikat, som er udstedt i henhold til artikel 22 i den 

reviderede konvention om sejlads på Rhinen, eller 

- medføre et EU-certifikat for sejlads på indre vandveje, som attesterer, at 

den flydende struktur fuldt ud opfylder de tekniske forskrifter i bilag II, for 

hvilke der i henhold til gældende regler og procedurer er fastslået 

ækvivalens med de tekniske forskrifter i den reviderede konvention om 

sejlads på Rhinen, jf. dog overgangsbestemmelserne i bilag II 

b) ved benyttelse på andre vandveje medføre et EU-certifikat for sejlads på indre 

vandveje, der, hvor det er relevant, omfatter specifikationerne i artikel 5. 



2. EU-certifikatet for sejlads på indre vandveje udfærdiges efter modellen i del I af bilag 

V og udstedes i henhold til dette direktiv. Kommissionen tillægges beføjelser til at 

vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 24 for at ændre den 

pågældende model, hvis det bliver nødvendigt for at tage hensyn til de videnskabelige 

og tekniske fremskridt, strømline administrative krav eller tage hensyn til udviklingen 

på dette område, som er et resultat af arbejdet i internationale organisationer, navnlig 

CCNR. 



Artikel 4 

Supplerende EU-certifikater for sejlads på indre vandveje 

1. Alle flydende strukturer med et certifikat udstedt i henhold til artikel 22 i den 

reviderede konvention om sejlads på Rhinen kan med forbehold af bestemmelserne i 

artikel 5, stk. 5, i dette direktiv, sejle på Unionens vandveje med dette certifikat alene. 

2. Alle flydende strukturer med et certifikat som omhandlet i stk. 1 skal dog endvidere 

medføre et supplerende EU-certifikat for sejlads på indre vandveje: 

a) ved benyttelse på vandveje i zone 3 og 4, såfremt de ønsker at gøre brug af de 

sikkerhedstekniske lempelser, som gælder dér 

b) ved benyttelse på vandveje i zone 1 og 2, eller for passagerfartøjer ved sejlads på 

vandveje i zone 3, der ikke er forbundet med en anden medlemsstats indre 

sejlbare vandveje, såfremt vedkommende medlemsstat har udstedt supplerende 

tekniske forskrifter for disse vandveje i henhold til artikel 5, stk. 1, 2 og 3. 



3. Det supplerende EU-certifikat for sejlads på indre vandveje udfærdiges efter modellen 

i del II i bilag V og udstedes af de kompetente myndigheder mod forelæggelse af det i 

stk. 1 omhandlede gyldige certifikat på vilkår, der fastsættes af de myndigheder, som 

er kompetente med hensyn til de vandveje, der skal besejles. Kommissionen tillægges 

beføjelser til at vedtage delegerede retsakter for at ændre den pågældende model, hvis 

det bliver nødvendigt for at tage hensyn til de videnskabelige og tekniske fremskridt, 

strømline administrative krav eller tage hensyn til udviklingen på dette område, som er 

et resultat af arbejdet i internationale organisationer, navnlig CCNR.  



Artikel 5 

Supplerende eller lempede tekniske forskrifter for visse zoner 

1. Medlemsstaterne kan efter høring af Kommissionen og, hvor det er relevant, med 

forbehold af forskrifterne i den reviderede konvention for sejlads på Rhinen vedtage 

tekniske forskrifter ud over forskrifterne i bilag II for flydende strukturer, der benyttes 

på indre vandveje i zone 1 og 2 på deres område. 

2. En medlemsstat kan med hensyn til passagerfartøjer, der sejler på dens indre vandveje 

i zone 3, som ikke er forbundet med en anden medlemsstats indre sejlbare vandveje, 

opretholde tekniske forskrifter ud over forskrifterne i bilag II. Medlemsstaterne kan 

vedtage sådanne nye supplerende tekniske forskrifter efter proceduren i stk. 3. De 

supplerende forskrifter må kun omfatte de elementer, der er anført i bilag III.  



3. Medlemsstaten underretter Kommissionen om de foreslåede supplerende forskrifter 

mindst seks måneder inden deres planlagte ikrafttrædelsesdato og underretter de øvrige 

medlemsstater herom. 

Kommissionen godkender de supplerende tekniske forskrifter ved hjælp af 

gennemførelsesretsakter vedtaget efter rådgivningsproceduren i artikel 25, stk. 2.  

4. Det skal anføres i det i artikel 3 omhandlede EU-certifikat for sejlads på indre 

vandveje eller, hvor artikel 4, stk. 2, finder anvendelse, i det supplerende EU-certifikat 

for sejlads på indre vandveje, at disse supplerende forskrifter er overholdt. Sådant 

bevis på overholdelse skal anerkendes for alle Unionens indre vandveje i den 

pågældende zone. 



5. Hvor anvendelsen af overgangsbestemmelserne i kapitel 24a i bilag II ville medføre en 

lempelse af de eksisterende nationale sikkerhedsstandarder, kan en medlemsstat 

undlade at anvende disse overgangsbestemmelser på passagerfartøjer, der sejler på 

dens indre vandveje, som ikke er forbundet med en anden medlemsstats indre sejlbare 

vandveje. Under sådanne omstændigheder kan medlemsstaten kræve, at sådanne 

fartøjer, der sejler på medlemsstatens ikke-forbundne indre vandveje, fuldt ud opfylder 

de tekniske forskrifter i bilag II fra den 30. december 2008. 

En medlemsstat, der benytter den mulighed, der er omhandlet i første afsnit, skal 

underrette Kommissionen og de øvrige medlemsstater om sin afgørelse og give 

Kommissionen oplysninger om de relevante nationale standarder for passagerfartøjer, 

der sejler på dens indre vandveje.  

Det skal anføres i det i artikel 3 omhandlede EU-certifikat for sejlads på indre 

vandveje eller, hvor artikel 4, stk. 2, finder anvendelse, i det supplerende EU-certifikat 

for sejlads på indre vandveje, at en medlemsstats forskrifter vedrørende sejlads på dens 

ikke-forbundne indre vandveje er overholdt. 



6. Flydende strukturer, der kun benytter vandveje i zone 4, kan anvende de lempede 

forskrifter i bilag II på alle vandveje i denne zone. Det skal anføres i det i artikel 3 

omhandlede EU-certifikat for sejlads på indre vandveje, at de pågældende lempede 

forskrifter er overholdt. 

7. Medlemsstaterne kan efter høring af Kommissionen, tillade en delvis anvendelse af de 

tekniske forskrifter eller fastsætte tekniske forskrifter, som er mindre strenge end i 

bilag II, for flydende strukturer, som udelukkende benyttes på vandveje i zone 3 og 4 

på deres område.  

De mindre strenge tekniske forskrifter eller delvis anvendelse af tekniske forskrifter 

må kun omfatte de elementer, der er anført i bilag IV. Hvor de tekniske specifikationer 

for en flydende struktur svarer til mindre strenge tekniske forskrifter eller delvis 

anvendelse af tekniske forskrifter, skal dette anføres i EU-certifikatet for sejlads på 

indre vandveje eller, hvor artikel 4, stk. 2, finder anvendelse, i det supplerende EU-

certifikat for sejlads på indre vandveje. 

Medlemsstaterne underretter Kommissionen om mindre strenge tekniske forskrifter 

eller delvis anvendelse af tekniske forskrifter i bilag II mindst seks måneder før deres 

ikrafttræden og underretter de øvrige medlemsstater herom. 



Artikel 6 

Undtagelser 

1. Medlemsstaterne kan tillade undtagelser fra hele eller dele af dette direktiv for: 

a) fartøjer, slæbebåde og skubbebåde og flydende materiel, der benyttes på 

vandveje, som ikke via indre vandveje er forbundet med de øvrige 

medlemsstaters vandveje 

b) flydende strukturer med en dødvægt på højst 350 tons eller flydende strukturer, 

der ikke er bestemt til transport af gods, med et deplacement på under 100 m3, 

der er køllagt inden den 1. januar 1950, og som udelukkende benyttes på 

indenlandske vandveje. 

2. I forbindelse med sejlads på indenlandske vandveje kan medlemsstaterne tillade 

undtagelser fra en eller flere bestemmelser i dette direktiv for så vidt angår begrænsede 

strækninger af lokal interesse eller i havneområder. Undtagelserne samt de strækninger 

eller det område, for hvilke de gælder, skal anføres i certifikatet for den flydende 

struktur. 

3. Medlemsstaterne underretter Kommissionen om de undtagelser, der er tilladt i henhold 

til stk. 1 og 2, og underretter de øvrige medlemsstater herom. 

4. En medlemsstat, som i kraft af undtagelser, der er tilladt i henhold til stk. 1 og 2, ikke 

har nogen flydende struktur, som er omfattet af dette direktiv, i benyttelse på sine 

vandveje, er ikke forpligtet til at efterkomme artikel 9, 8 og 11. 



Artikel 7 

Udstedelse af EU-certifikater for sejlads på indre vandveje 

1. EU-certifikatet for sejlads på indre vandveje udstedes til en flydende struktur, der er 

køllagt efter [dato for gennemførelse af dette direktiv], efter en teknisk inspektion, som 

er foretaget, inden den flydende struktur tages i brug, og som skal sikre, at den 

flydende struktur opfylder de tekniske forskrifter i bilag II. 

2. EU-certifikatet for sejlads på indre vandveje udstedes til flydende strukturer, som ikke 

var omfattet af anvendelsesområdet for Rådets direktiv 82/714/EØF1, men som er 

omfattet af nærværende direktiv i overensstemmelse med artikel 2, stk. 2 og 3, efter en 

teknisk inspektion, som foretages, når den flydende strukturs gældende certifikat 

udløber, dog senest den 30. december 2018, for at kontrollere, at den flydende struktur 

opfylder de tekniske forskrifter i bilag II.  

Enhver manglende opfyldelse af de tekniske forskrifter i bilag II skal specificeres i 

EU-certifikatet for sejlads på indre vandveje. Forudsat at de kompetente myndigheder 

ikke anser disse mangler for at være til åbenbar fare, kan de i denne artikels stk. 1 

omhandlede flydende strukturer fortsætte driften, indtil de komponenter og områder af 

den flydende struktur, der ifølge certifikatet ikke opfylder disse forskrifter, udskiftes 

eller ændres, hvorefter disse komponenter og områder skal opfylde kravene i bilag II. 

                                                 
1  Rådets Direktiv 82/714/EØF af 4. oktober 1982 om indførelse af tekniske forskrifter 

for fartøjer på indre vandveje (EUT L 301 af 28.10.1982, s. 1). (Direktivet er ophævet 
af direktiv 2006/87/EF). 



3. Åbenbar fare i henhold til denne artikel anses især at foreligge, når forskrifterne 

vedrørende fartøjskonstruktionens soliditet, fartøjets sejl- eller manøvreegenskaber 

eller særlige karakteristika i henhold til bilag II er berørt. De undtagelser, der er tilladt 

i de tekniske forskrifter i bilag II, betragtes ikke som mangler, der udgør en åbenbar 

fare. 

Udskiftning af eksisterende dele med identiske dele eller dele af tilsvarende teknologi 

og konstruktion som led i rutinemæssig reparation og vedligeholdelse anses ikke for 

udskiftning i henhold til denne artikel. 

4. Det kontrolleres i givet fald, om den flydende struktur opfylder de i artikel 5, stk. 1, 2 

og 3, omhandlede supplerende forskrifter, enten ved de tekniske inspektioner, der er 

nævnt i denne artikels stk. 1 og 2, eller ved en teknisk inspektion, som udføres på 

anmodning af den flydende strukturs ejer. 



Artikel 8 

Kompetente myndigheder 

1. EU-certifikater for sejlads på indre vandveje kan udstedes af medlemsstaternes 

kompetente myndigheder.  [Ændring 7] 

2. Hver medlemsstat udfærdiger en fortegnelse over de kompetente myndigheder, der 

udsteder EU-certifikater for sejlads på indre vandveje, og underretter Kommissionen 

og de øvrige medlemsstater herom.  

3. De kompetente myndigheder fører et register over alle de EU-certifikater for sejlads på 

indre vandveje, de udsteder i overensstemmelse med modellen i bilag VI. 

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i 

overensstemmelse med artikel 24 for at ændre den pågældende model for at tage 

hensyn til de videnskabelige og tekniske fremskridt, strømline administrative krav eller 

tage hensyn til udviklingen på dette område, som er et resultat af arbejdet i andre 

internationale organisationer, navnlig CCNR.  



Artikel 9 

Teknisk inspektion 

1. Teknisk inspektion, jf. artikel 7, udføres af de kompetente myndigheder. Disse 

myndigheder kan undlade at lade den flydende struktur helt eller delvis undergå den 

tekniske inspektion, hvis det fremgår af et gyldigt certifikat, som er udstedt af et 

anerkendt klassifikationsselskab, at den flydende struktur helt eller delvis opfylder de 

tekniske forskrifter i bilag II.  

2. Kommissionen vedtager gennemførelsesretsakter med henblik på at godkende et 

klassifikationsselskab, som opfylder kriterierne i bilag VII, eller tilbagetrække 

godkendelsen efter proceduren i stk. 3 og 4. Disse gennemførelsesretsakter vedtages 

efter rådgivningsproceduren i artikel 25, stk. 2.  



3. En ansøgning om godkendelse indgives til Kommissionen af den medlemsstat, hvor 

klassifikationsselskabet har sit hjemsted eller et datterselskab, der er bemyndiget til at 

udstede attester, som godtgør, at flydende strukturer opfylder forskrifterne i bilag II i 

overensstemmelse med dette direktiv. Ansøgningen skal ledsages af alle de 

oplysninger og den dokumentation, der er nødvendige for at undersøge, om 

godkendelseskriterierne er opfyldt.  

 Enhver medlemsstat kan kræve, at der gennemføres en høring, eller at der forelægges 

yderligere oplysninger eller dokumentation.  

4. Enhver medlemsstat kan indgive en anmodning til Kommissionen om at tilbagekalde 

godkendelsen, hvis den mener, at et klassifikationsselskab ikke længere opfylder 

kriterierne i bilag VII. Anmodningen om tilbagekaldelse skal være ledsaget af 

dokumentation.  

5. Indtil deres godkendelse i henhold til dette direktiv anses klassifikationsselskaber, der 

er anerkendt og godkendt af en medlemsstat i overensstemmelse med Rådets direktiv 

94/57/EF1 kun for at være godkendte kun for fartøjer, som udelukkende sejler på 

vandveje i den pågældende medlemsstat. 

                                                 
1 Rådets direktiv 94/57/EF af 22. november 1994 om fælles regler og standarder for 

organisationer, der udfører inspektion og syn af skibe, og for søfartsmyndighedernes 
aktiviteter i forbindelse dermed (EFT L 319 af 12.12.1994, s. 20). 



6. Kommissionen offentliggør for første gang den ...* og ajourfører efterfølgende en liste 

over de klassifikationsselskaber, som er godkendt i henhold til nærværende artikel.  

[Ændring 8] 

7. Hver medlemsstat udarbejder en liste over de af dens myndigheder, der har 

kompetence til at foretage den tekniske inspektion, og fremsender denne liste til 

Kommissionen.  

8. Medlemsstaterne skal opfylde de særlige krav med hensyn til kontrolorganer og 

anmodning om inspektion, der er fastsat i bilag II.  

                                                 
*  Et år efter dette direktivs ikrafttræden. 



Artikel 10 

Gyldighed af EU-certifikater for sejlads på indre vandveje 

1. For EU-certifikater, som er udstedt i henhold til dette direktiv for nybyggede fartøjer, 

fastsætter den kompetente myndighed gyldighedsperioden til højst: 

a) fem år for passagerfartøjer 

b) ti år for alle andre flydende strukturer. 

Gyldighedsperioden skal være anført på EU-certifikatet. 

2. For fartøjer, som allerede er i drift før inspektionen, fastsætter den kompetente 

myndighed EU-certifikatets gyldighedsperiode i det enkelte tilfælde på grundlag af 

resultaterne af inspektionen. Gyldighedsperioden må dog ikke overstige de frister, der 

er nævnt i stk. 1. 



3. Hver medlemsstat kan i de tilfælde, der er anført i bilag II, udstede foreløbige EU-

certifikater for sejlads på indre vandveje. Foreløbige EU-certifikater for sejlads på 

indre vandveje udfærdiges efter modellen i del III i bilag V. Kommissionen tillægges 

beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 24 for at 

ændre den pågældende model for at tage hensyn til de videnskabelige og tekniske 

fremskridt, strømline administrative krav eller tage hensyn til udviklingen på dette 

område, som er et resultat af arbejdet i andre internationale organisationer, navnlig 

CCNR. 

Artikel 11 

Udskiftning af EU-certifikater for sejlads på indre vandveje 

Hver medlemsstat fastsætter de nærmere betingelser for udstedelse af et nyt certifikat i tilfælde, 

hvor et gyldigt EU-certifikat for sejlads på indre vandveje er bortkommet eller beskadiget. 



Artikel 12 

Fornyelse af EU-certifikater for sejlads på indre vandveje 

1. EU-certifikatet for sejlads på indre vandveje fornys ved udløbet af gyldighedsperioden 

på de betingelser, som er fastsat i artikel 7. 

2. Ved forlængelse af EU-certifikater for sejlads på indre vandveje finder 

overgangsbestemmelserne i kapitel 24 og 24a i bilag II anvendelse på flydende 

strukturer på de deri anførte betingelser. 

Artikel 13 

Forlængelse af gyldighedsperioden for EU-certifikater for sejlads på indre vandveje 

Gyldighedsperioden for EU-certifikater for sejlads på indre vandveje kan undtagelsesvis 

forlænges af den udstedende eller fornyende myndighed uden teknisk inspektion i 

overensstemmelse med bilag II. En sådan forlængelse anføres på certifikatet. 



Artikel 14 

Udstedelse af nye EU-certifikater for sejlads på indre vandveje 

I tilfælde af væsentlige ændringer eller reparationer, som berører fartøjskonstruktionens 

soliditet, fartøjets sejl- eller manøvreegenskaber eller særlige karakteristika i overensstemmelse 

med bilag II, skal fartøjet, før sejlads genoptages, på ny underkastes teknisk inspektion i 

henhold til artikel 7. Efter inspektionen udstedes et nyt EU-certifikat for sejlads på indre 

vandveje med angivelse af fartøjets tekniske specifikationer, eller det eksisterende certifikat 

ændres i fornødent omfang. Såfremt certifikatet udstedes i en anden medlemsstat end den, hvor 

det oprindelige certifikat blev udstedt eller fornyet, skal den kompetente myndighed, der har 

udstedt eller fornyet det oprindelige certifikat, underrettes derom inden en måned. 



Artikel 15 

Nægtelse af udstedelse eller fornyelse og inddragelse af EU-certifikater for sejlads på indre 

vandveje 

1. Enhver afgørelse om at nægte at udstede eller forny et EU-certifikat for sejlads på 

indre vandveje skal begrundes. Den flydende strukturs ejer underrettes og holdes 

underrettet om klageadgang og frister i den pågældende medlemsstat. 

2. Ethvert EU-certifikat for sejlads på indre vandveje kan i gyldighedsperioden inddrages 

af den kompetente myndighed, der har udstedt eller fornyet det, når fartøjet ikke 

længere opfylder de tekniske forskrifter, der svarer til certifikatet. 



Artikel 16 

Supplerende inspektioner 

1. En medlemsstats kompetente myndigheder kan når som helst kontrollere, om der om 

bord findes et i henhold til dette direktiv gyldigt certifikat, og om fartøjet svarer til 

angivelserne i dette certifikat, eller om det udgør en åbenbar fare for de personer, der 

befinder sig om bord, miljøet eller navigationssikkerheden. De kompetente 

myndigheder træffer de nødvendige foranstaltninger i henhold til stk. 2-5. 

2. Hvis myndighederne ved en sådan inspektion finder, at en flydende struktur ikke 

medfører et certifikat, eller at det medførte certifikat er ugyldigt, eller at den flydende 

struktur ikke opfylder de krav, der er anført i certifikatet, men at en sådan ugyldighed 

eller manglende overholdelse af forskrifterne ikke frembyder åbenbar fare, skal den 

flydende strukturs ejer eller dennes repræsentant træffe alle nødvendige 

foranstaltninger for at afhjælpe situationen. Den myndighed, der har udstedt 

certifikatet eller senest har fornyet det, underrettes inden for syv dage. 



3. Hvis myndighederne ved inspektion finder, at den flydende struktur udgør en åbenbar 

fare for de ombordværende personer, miljøet eller navigationssikkerheden, kan de 

forbyde den flydende strukturs videre sejlads, indtil der er truffet de nødvendige 

foranstaltninger for at afhjælpe situationen. 

Myndighederne kan endvidere foreskrive foranstaltninger, der gør det muligt for den 

flydende struktur - 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 syv dage. 

4. En medlemsstat, der har forbudt en flydende strukturs videre sejlads eller har meddelt 

den flydende strukturs ejer, at dette vil ske, medmindre de konstaterede mangler bliver 

afhjulpet, underretter inden for syv dage den medlemsstats myndighed, der har udstedt 

certifikatet eller senest har fornyet det, om den iværksatte eller planlagte 

foranstaltning. 



5. Enhver afgørelse om at afbryde en flydende strukturs passage, som træffes under 

gennemførelsen 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. 

Artikel 17 

Enkelt europæisk fartøjsidentifikationsnummer 

Den kompetente myndighed, der har udstedt et EU-certifikat for sejlads på indre vandveje, skal 

i EU-certifikatet for sejlads på indre vandveje angive det enkelte europæiske 

fartøjsidentifikationsnummer i overensstemmelse med kapitel 2 i bilag II. 



Artikel 18 

Ækvivalens og undtagelser 

1. Medlemsstaterne kan kræve, at Kommissionen vedtager gennemførelsesretsakter om 

undtagelser eller anerkendelse af ækvivalensen af de tekniske specifikationer for en 

specifik flydende struktur med hensyn til: 

a) anvendelse eller tilstedeværelse om bord på en flydende struktur af andet 

materiel, anlæg eller udstyr eller vedtagelse af andre udformningsaspekter eller 

andre ordninger end dem, der er anført i bilag II 

b) udstedelse af et EU-certifikat for sejlads på indre vandveje på forsøgsbasis for en 

begrænset periode med nye tekniske specifikationer, som afviger fra 

forskrifterne i del II i bilag II, forudsat at de frembyder tilsvarende sikkerhed 

c) kontrolorganers anvendelse af undtagelser for et passagerfartøj for så vidt angår 

områder indrettet til bevægelseshæmmede personer i de tilfælde, hvor 

anvendelsen af de specifikke krav i kapitel 15 i bilag II anses for at være 

vanskelige at opfylde i praksis eller medfører urimelige omkostninger 



d) anvendelse af andre slukningsmidler end dem, der er anført i kapitel 10 i bilag II 

e) anvendelse af faste brandslukningsanlæg til beskyttelse af genstande 

f) anvendelse af kapitel 24 i bilag II for flydende strukturer, der ombygges til en 

længde over 110 m 

g) undtagelser fra kravene i kapitel 24 og kapitel 24A i bilag II efter udløbet af 

overgangsbestemmelserne i de tilfælde, hvor disse krav er teknisk vanskelige at 

opfylde eller kan medføre urimelige omkostninger 

h) anerkendelse af standarder for anlæg, der sprøjter mindre mængder vand, bortset 

fra dem, der er anført i kapitel 10 i bilag II. 

Gennemførelsesretsakterne vedtages efter rådgivningsproceduren i artikel 25, stk. 2. 



2. Medlemsstaternes kompetente myndigheder anfører ækvivalens og undtagelser, der er 

omhandlet i litra a)-g) i stk. 1, i EU-certifikatet for sejlads på indre vandveje. 

Kommissionen og de øvrige medlemsstater underrettes herom. 

3. Indtil vedtagelsen af de gennemførelsesretsakter, der er omhandlet i stk. 1, litra a), kan 

de kompetente myndigheder udstede et foreløbigt EU-certifikat for sejlads på indre 

vandveje i overensstemmelse med artikel 10, stk. 2.  

I så fald skal de kompetente myndigheder inden en måned efter udstedelsen af det 

foreløbige EU-certifikat for sejlads på indre vandveje give Kommissionen og de øvrige 

medlemsstater besked om den flydende strukturs navn og europæiske 

fartøjsidentifikationsnummer, undtagelsens art og den stat, i hvilken fartøjet er 

registreret eller har sin hjemstedshavn. 

4. Kommissionen offentliggør et register over radarnavigationsudstyr og dreje-

hastighedsindikatorer, der er godkendt i overensstemmelse med bilag II.  



Artikel 19 

Anerkendelse af sødygtighedscertifikater vedrørende fartøjer fra tredjelande 

Unionen indleder forhandlinger med tredjelande om aftaler for at sikre gensidig anerkendelse af 

sødygtighedscertifikater mellem Unionen og tredjelande.  

Indtil der indgås sådanne aftaler, kan de kompetente myndigheder i en medlemsstat anerkende 

sødygtighedscertifikater for flydende strukturer fra tredjelande med hensyn til sejlads på den 

pågældende medlemsstats indre vandveje. 

Udstedelse EU-certifikater for sejlads på indre vandveje til tredjelandes flydende strukturer sker 

i henhold til artikel 7, stk. 1. 

Artikel 20 

Fortsat anvendelse af direktiv 2009/100/EØF 

For fartøjer, der ikke er omfattet af dette direktivs artikel 2, stk. 1 og 2, men af artikel 1a i 

direktiv 2009/100/EØF, finder bestemmelserne i nævnte direktiv anvendelse. 



Artikel 21 

Overgangsbestemmelser vedrørende anvendelse af dokumenter 

Dokumenter, der er omfattet af dette direktiv og udstedt af medlemsstaternes kompetente 

myndigheder i henhold til direktiv 2006/87/EF før dette direktivs ikrafttræden, er gyldige indtil 

deres udløbsdato. 

Artikel 22 

Tilpasninger af bilag  

1. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i 

overensstemmelse med artikel 24 vedrørende tilpasninger af bilag I, II, III, IV og VII 

til de videnskabelige og tekniske fremskridt eller udviklingen på dette område, som 

følger af arbejdet i internationale organisationer, navnlig CCNR, for at sikre, at de to 

certifikater, der er omhandlet i artikel 3, stk. 1, litra a), udstedes på grundlag af 

tekniske krav, som garanterer et tilsvarende sikkerhedsniveau, eller for at tage højde 

for de tilfælde, der er omhandlet i artikel 5.  

Kommissionen vedtager senest den 31. december 2017 delegerede retsakter i 

overensstemmelse med artikel 24 vedrørende indførelse, jf. kapitel 19ba i bilag II, af 

specifikke krav for fartøjer, der drives af flydende naturgas (LNG). [Ændring 9] 



Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i 

overensstemmelse med artikel 24 vedrørende bindende administrative instrukser 

vedrørende den nærmere gennemførelse af de tekniske krav, der er anført i bilag II, 

med henblik på at sikre en harmoniseret fortolkning af disse krav eller tage hensyn til 

bedste praksis, der er udviklet på EU-plan, eller som følger af arbejdet i andre 

internationale organisationer, navnlig CCNR.  

Når Kommissionen vedtager sådanne delegerede retsakter, skal den sikre, at de 

tekniske forskrifter, der skal opfyldes for udstedelsen af et EU-certifikat for sejlads på 

indre vandveje, der er anerkendt for sejlads på Rhinen, giver et sikkerhedsniveau, der 

er ækvivalent med det, der kræves for udstedelse af det certifikat, der er omhandlet i 

artikel 22 i den reviderede konvention om sejlads på Rhinen. 

2. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i 

overensstemmelse med artikel 24 for at ajourføre henvisningerne i dette direktiv til 

visse bestemmelser i bilag II for at tage hensyn til ændringer af dette bilag.  



Artikel 23 

Midlertidige forskrifter 

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med 

artikel 24 for at fastlægge midlertidige tekniske forskrifter for flydende strukturer med henblik 

på at afprøve forskellige muligheder for at fremme innovation og tekniske fremskridt. Sådanne 

forskrifter må højst gælde i tre år.  

Artikel 24 

Delegation af beføjelser 

1. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i denne 

artikel fastlagte betingelser. 

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 3, 4, 8, 10, 22 og 23, tillægges 

Kommissionen for en ubegrænset periode fra på fem år fra [direktivets 

ikrafttrædelsesdato] ...*. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende 

delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. 

Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, 

medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse 

senest tre måneder inden udløbet af hver periode.  [Ændring 10] 

                                                 
*  Datoen for dette direktivs ikrafttræden. 



3. Den i artikel 3, 4, 8, 10, 22 og 23 omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver 

tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse 

bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til 

ophør. Den får virkning fra dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den 

Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den 

berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.  

4. Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidig Europa-

Parlamentet og Rådet meddelelse herom.  

5. En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 3, 4, 8, 10, 22 og 23 træder kun i 

kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en 

frist på 2 måneder, efter at Kommissionens fra meddelelsen af den pågældende 

retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet 

inden udløbet af denne frist begge har underrettet dem om retsakten. Europa-

Parlamentet eller Rådet kan forlænge denne frist Kommissionen om, at de ikke agter 

at gøre indsigelse. Fristen forlænges med 2 to måneder på Europa-Parlamentets eller 

Rådets initiativ.  [Ændring 12] 



Artikel 25 

Udvalgsprocedure 

1. Kommissionen bistås af det udvalg, der er nedsat ved artikel 7 i Rådets direktiv 

91/672/EØF1 (i det følgende benævnt "udvalget"). Dette udvalg er et udvalg som 

omhandlet i forordning (EU) nr. 182/2011. 

2. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 4 i forordning (EU) nr. 182/2011. 

Når udvalgets udtalelse indhentes efter en skriftlig procedure, afsluttes proceduren 

uden noget resultat, hvis formanden for udvalget træffer beslutning herom inden for 

fristen for afgivelse af udtalelsen. 

Artikel 26 

Sanktioner 

Medlemsstaterne fastsætter regler for, hvilke sanktioner der skal anvendes ved overtrædelse af 

de nationale bestemmelser, der er vedtaget i medfør af dette direktiv, og træffer alle nødvendige 

foranstaltninger for at sikre, at de iværksættes. Sanktionerne skal være effektive, stå i rimeligt 

forhold til overtrædelsen og have afskrækkende virkning. 

                                                 
1  Rådets direktiv 91/672/EØF af 16. december 1991 om gensidig anerkendelse af 

nationale bådførercertifikater for transport af varer og personer ad indre vandveje (EFT 
L 373 af 31.12.1991, s. 29). 



Artikel 26a 

Gennemgang 

Kommissionen forelægger inden ...* og hvert tredje år derefter Europa-Parlamentet og Rådet 

en rapport, der gennemgår virkningerne af de via dette direktiv indførte foranstaltninger, 

især med hensyn til harmoniseringen af de tekniske forskrifter og udviklingen af tekniske 

standarder for sejlads på indre vandveje. Rapporten skal også gennemgå mekanismerne for 

samarbejde med internationale organisationer med kompetence til sejlads på indre vandveje. 

Rapporten skal, hvis hensigtsmæssigt, ledsages af et lovforslag om yderligere rationalisering 

af samarbejdet og samordningen vedrørende opstillingen af standarder, der kan henvises til i 

EU-retsakter.  [Ændring 13] 

                                                 
*  Tre år efter datoen for dette direktivs ikrafttræden. 



Artikel 27 

Gennemførelse 

1. Medlemsstater, der har indre vandveje som nævnt i artikel 1, stk. 1, sætter de 

nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette 

direktiv med virkning fra den 1. januar 2015. De underretter straks Kommissionen 

herom. 

Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette 

direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. 

Medlemsstaterne bestemmer, hvordan denne henvisning skal foretages. 

2. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de nationale retsforskrifter, de 

udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.  



Artikel 28 

Ophævelse 

Direktiv 2006/87/EF ophæves med virkning fra den 1. januar 2015. 

Henvisninger til det ophævede direktiv gælder som henvisninger til nærværende direktiv. 

Artikel 29 

Ikrafttræden 

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions 

Tidende.  

Artikel 30 

Adressater 

Dette direktiv er rettet til de medlemsstater, der har indre vandveje som nævnt i artikel 1, stk. 1. 

Udfærdiget i ... 

På Europa-Parlamentets vegne På Rådets vegne 

Formand Formand 



LISTE OVER BILAG 

Bilag I  Liste over Unionens net af indre vandveje, geografisk inddelt i zone 1, 2, 3 og 4 

Bilag II  Tekniske minimumsforskrifter for flydende strukturer på indre vandveje i zone 1, 

2, 3 og 4 

 I bilag II, indsættes følgende kapitel: 

 "KAPITEL 19ba 

SPECIFIKKE KRAV TIL FARTØJER DREVET AF FLYDENDE 

NATURGAS (ikke udfyldt)" [Ændring 14] 

Bilag III  Områder, hvor der eventuelt kan opstilles supplerende tekniske forskrifter 

gældende for flydende strukturer på indre vandveje i zone 1 og 2 

Bilag IV  Områder, hvor der eventuelt kan ske lempelser i de tekniske forskrifter gældende 

for flydende strukturer på indre vandveje i zone 3 og 4 

Bilag V  Model for EU-certifikat for sejlads på indre vandveje 

Bilag VI  Model til register over EU-certifikater for sejlads på indre vandveje 

Bilag VII  Klassifikationsselskaber 

 

Bilagene gengives ikke fuldt ud i denne konsoliderede tekst. Se venligst Kommissionens forslag 

COM(2013)0622, del 2 og 3. 

 


