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EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV
av den 18 december 2006
om ändring av direktiv 2006/87/EG om tekniska föreskrifter för fartyg i inlandssjöfart
(2006/137/EC)
EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR
ANTAGIT DETTA DIREKTIV

(6)

De åtgärder som är nödvändiga för att genomföra
direktiv 2006/87/EG bör antas i enlighet med rådets
beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (3).

(7)

Kommissionen bör särskilt ges behörighet att fastställa
villkoren för ändring av de i bilagorna till direktiv
2006/87/EG angivna tekniska föreskrifterna och administrativa förfarandena. Eftersom dessa åtgärder har en
allmän räckvidd och avser att ändra icke väsentliga delar
av direktiv 2006/87/EG, bör de antas i enlighet med det
föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 5a i
beslut 1999/468/EG.

(8)

Av effektivitetsskäl bör de normala tidsfristerna för det
föreskrivande förfarandet med kontroll förkortas för antagande av sådana åtgärder om ändring av bilagorna till
direktiv 2006/87/EG.

(9)

Av brådskande skäl är det nödvändigt att tillämpa det
skyndsamma förfarandet i artikel 5a.6 i beslut
1999/468/EG för antagande av ändringar av bilagorna till
direktiv 2006/87/EG för att beakta den tekniska och
därmed sammanhängande utveckling som följer av
arbetet i andra internationella organisationer, särskilt
CCNR, och även i fråga om antagande av föreskrifter av
tillfällig natur.

(10)

Direktiv 2006/87/EG bör därför ändras i enlighet med
detta.

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen, särskilt artikel 71.1,
med beaktande av kommissionens förslag,
med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande,
efter att ha hört Regionkommittén,
i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (1), och
av följande skäl:
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Genom direktiv 2006/87/EG (2) införs harmoniserade
villkor för utfärdande av tekniska certifikat för fartyg i
inlandssjöfart på gemenskapens inre vattenvägsnät i dess
helhet.
De tekniska föreskrifterna i bilagorna till direktiv
2006/87/EG omfattar i huvudsak bestämmelserna om
inspektion av fartyg på Rhen i den version som
godkändes av medlemsstaterna i Centralkommissionen
för Rhensjöfarten (CNNR) 2004. Villkoren och de
tekniska föreskrifterna för utfärdande av certifikat för
fartyg i inlandssjöfart enligt artikel 22 i den reviderade
konventionen för sjöfarten på Rhen har periodiskt uppdaterats och anses avspegla den senaste tekniska utvecklingen.
För att undvika snedvridning av konkurrensen och olika
säkerhetsnivåer, och särskilt för att främja en harmonisering i Europa, är det önskvärt att lika tekniska föreskrifter fastställs för gemenskapens inre vattenvägsnät i
dess helhet och att de fortsättningsvis uppdateras regelbundet så att likheten bibehålls.
Genom direktiv 2006/87/EG bemyndigas kommissionen
att anpassa de tekniska föreskrifterna med hänsyn till de
tekniska framsteg och den utveckling på detta område
som följer av arbetet i andra internationella organisationer, särskilt CCNR.
Dessa anpassningar behöver göras snarast för att säkerställa att de tekniska föreskrifter som är nödvändiga för
utfärdande av gemenskapscertifikatet för inlandssjöfart
ger en säkerhetsnivå som motsvarar den som krävs för
utfärdande av det certifikat som avses i artikel 22 i den
reviderade konventionen om sjöfarten på Rhen.

(1) Europaparlamentets ståndpunkt av den 30 november 2006 (ännu ej
offentliggjord i EUT) och rådets beslut av den 18 december 2006.
(2) Se sidan 1 i denna Officiella tidning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Direktiv 2006/87/EG skall ändras på följande sätt:
1. I artikel 19 skall följande punkter läggas till:
”3.
När det hänvisas till denna punkt, skall artikel 5a.1–
5a.4 och 5a.5 b samt artikel 7 i beslut 1999/468/EG
tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det
beslutet.
De tidsfrister som avses i artikel 5a.3 c, 5a.4 b och 5a.4 e i
beslut 1999/468/EG skall vara 21 dagar, 15 dagar respektive
en månad.
(3) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23. Beslutet ändrat genom beslut
2006/512/EG (EUT L 200, 22.7.2006, s. 11).
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4. När det hänvisas till denna punkt skall artikel 5a.1,
5a.2, 5a.4 och 5a.6 samt artikel 7 i beslut 1999/468/EG
tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det
beslutet.”
2. Artikel 20 skall ersättas med följande:
”Artikel 20
Anpassning av bilagorna och rekommendationer om tillfälliga tillstånd
1. De ändringar som behövs för att anpassa bilagorna till
detta direktiv till den tekniska utvecklingen och till utvecklingar på detta område som följer av arbetet i andra internationella organisationer, särskilt Centralkommissionen för
Rhensjöfarten (CCNR), för att säkerställa att de båda certifikat
som avses i artikel 3.1 a utfärdas på grundval av tekniska
krav som garanterar en likvärdig säkerhetsnivå eller för att ta
hänsyn till de fall som avses i artikel 5, skall antas i enlighet
med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i
artikel 19.3. När det föreligger tvingande, brådskande skäl får
kommissionen tillämpa det skyndsamma förfarande som
avses i artikel 19.4.
Dessa ändringar skall göras snarast för att säkerställa att de
tekniska föreskrifterna för utfärdande av gemenskapscertifikatet för inlandssjöfart, vilket är giltigt för sjöfart på Rhen,
ger en säkerhetsnivå som motsvarar den som krävs för utfärdande av det certifikat som avses i artikel 22 i den reviderade
konventionen om sjöfarten på Rhen.
2. Utan att det påverkar punkt 1 skall kommissionen anta
de godkännanden som avses i artikel 5.2 i enlighet med det
förfarande som avses i artikel 19.2.
3. Kommissionen skall fatta beslut på grundval av rekommendationer från kommittén om utfärdande av tillfälliga
gemenskapscertifikat för inlandssjöfart i enlighet med
artikel 2.19 i bilaga II.”
3. Bilaga II skall ändras på följande sätt:
1. Artikel 1.06 skall ersättas med följande:
”1.06
Föreskrifter av tillfällig natur
Föreskrifter av tillfällig natur som syftar till att ändra icke
väsentliga delar av detta direktiv genom att komplettera
det kan antas i enlighet med det föreskrivande förfarande
med kontroll som avses i artikel 19.4 i detta direktiv om
det, för anpassning till tekniska framsteg inom inlandssjöfarten, anses vara nödvändigt att snabbt medge undantag
från bestämmelserna i direktivet eller för att tillåta provningar. Föreskrifterna skall offentliggöras och skall gälla i
högst tre år. De skall träda i kraft samtidigt och upphävas
på samma villkor i alla medlemsstater.”
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2. Artikel 10.03a.5 skall ersättas med följande:
”5.
System som avger mindre vattenmängder skall ha
ett typgodkännande enligt IMO:s resolution A 800(19)
eller annan erkänd standard. Sådana erkännanden skall,
när de syftar till att ändra icke väsentliga delar av detta
direktiv, antas i enlighet med det föreskrivande förfarande
med kontroll som avses i artikel 19.3 i detta direktiv.
Typgodkännandet skall utföras av ett godkänt klassificeringssällskap eller ett ackrediterat provningsinstitut. Det
ackrediterade provningsinstitutet skall uppfylla de harmoniserade standarderna för provlaboratoriers verksamhet
(EN ISO/IEC 17025:2000).”
3. Artikel 10.03b.1 skall ersättas med följande:
”1.

Släckmedel

För att skydda maskin-, pann- och pumprum får följande
släckmedel användas i fasta brandsläckningssystem:
a) CO2 (koldioxid).
b) HFC-227ea (heptafluoropropan).
c) IG-541 (52 % kväve, 40 % argon, 8 % koldioxid).
Tillstånd att använda andra släckmedel, när sådana tillstånd syftar till att ändra icke väsentliga delar av detta
direktiv, skall ges i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 19.3 i detta
direktiv.”

Artikel 2
1. De medlemsstater som har sådana inre vattenvägar som
avses i artikel 1.1 i direktiv 2006/87/EG skall sätta i kraft de
bestämmelser i lagar och andra författningar som är nödvändiga
för att följa detta direktiv med verkan från och med den 30
december 2008. De skall genast underrätta kommissionen om
detta.
När medlemsstaterna antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan
hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur
hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.
2. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texten
till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de
antar inom det område som omfattas av detta direktiv. Kommissionen skall underrätta de övriga medlemsstaterna om detta.

Artikel 3
Detta direktiv träder i kraft samma dag som det offentliggörs i
Europeiska unionens officiella tidning.
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Artikel 4
Detta direktiv riktar sig till de medlemsstater som har sådana inre vattenvägar som avses i artikel 1.1 i
direktiv 2006/87/EG.

Utfärdat i Bryssel den 18 december 2006
På Europaparlamentets vägnar

På rådets vägnar

Josep BORRELL FONTELLES

J.-E. ENESTAM

Ordförande

Ordförande

