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WERKGROEP TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN 

 

 
Ontheffingen voor specifieke vaartuigen (aanbevelingen)  

overeenkomstig de artikelen 25 en 26 van Richtlijn (EU) 2016/1629 
- Goedgekeurde procedure - 
 

 
Mededeling van de Europese Commissie 
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Op voorstel van de Europese Commissie heeft de Werkgroep CESNI/PT in november 2017 de volgende procedure 

goedgekeurd voor het verlenen van ontheffingen voor specifieke vaartuigen (aanbevelingen) overeenkomstig de artikelen 25 
en 26 van Richtlijn (EU) 2016/1629. 
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Maanden Fase Forum Deel 

A+0 Indiening bij CESNI/PT door één EU-lidstaat (het verzoek dat eerder bij de 
Commissie van Deskundigen werd ingediend alsook de voorbereide dossiers)  

Nationale Commissie 
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A+7 Bespreking in CESNI/PT (ten minste twee vergaderingen) en 
overeenstemming over alternatieve technische voorschriften. Het resultaat 

wordt als werkdocument verspreid.  

CESNI/PT 

A+8 Na technische validatie door CESNI/PT, kennisgeving door de lidstaat aan de 

Europese Commissie. 
Na deze kennisgeving kan de relevante Commissie van Deskundigen een 

voorlopig Uniecertificaat afgeven overeenkomstig artikel 9, eerste lid, 
onderdeel g, van de richtlijn. Het voorlopige certificaat is geldig in afwachting 
van de goedkeuring van de uitvoeringshandeling.  

Lidstaat  

Nationale Commissie 
van Deskundigen 

Aan het 
einde van 

elk jaar 
B+0 

 

Voorbereiding van de ontwerpuitvoeringshandeling (één handeling voor 
meerdere schepen), met inbegrip van de inhoud van de diverse CESNI/PT-

werkdocumenten in een bijlage.  
Het ontwerp wordt voorgelegd aan het bij artikel 7 van Richtlijn 91/672/EEG 

ingestelde Comité. Onderzoek via een schriftelijke procedure overeenkomstig 
artikel 3, vijfde lid, van Verordening (EU) nr. 182/2011.  
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B+2 Goedkeuring van de uitvoeringshandeling EC 

B+5 Toetsingstermijn voor de Raad en het Parlement + publicatie van de 

uitvoeringshandeling  

EU 

B+6 Afgifte van de Uniecertificaten Nationale Commissie 
van Deskundigen 

 
Opmerking: De ervaring die met de Werkgroep RV/G van de CCR is opgedaan, heeft aangetoond dat goed voorbereide 

dossiers het onderzoek vergemakkelijken en de goedkeuring van aanbevelingen bespoedigen. In de twee bovenstaande 
voorstellen is er voor gekozen om de tijd die nodig is voor het opstellen en vertalen van de technische documentatie niet te 

vermelden. 
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6. Aanbevelingen voor de Commissies van Deskundigen (CESNI-2016-22; permanente prioriteit) 

 
6.1 Procedure in toepassing van Richtlijn (EU) 2016/1629 
CESNI/PT (17) 52 – Mdlng. EC 

CESNI/PT (17)m 75, punt 6.1 
 

Uit de werkzaamheden van september 2017 is gebleken dat er duidelijkheid moet komen over wanneer de Commissie van 
Deskundigen een voorlopig certificaat mag afgeven. Mw. WOLSKA brengt verslag uit over de juridische analyse van artikel 9, 
eerste lid, onderdeel g), van Richtlijn (EU) 2016/1629, waar de werkgroep om verzocht had. De Europese Commissie is van 

mening dat: 
de betrokken lidstaat, na een technische analyse door de werkgroep CESNI/PT, de Europese Commissie in kennis kan stellen 

van een verzoek tot ontheffing (artikel 25 en 26 van de betrokken richtlijn); 
met deze kennisgeving de procedure voor de goedkeuring van een uitvoeringshandeling in gang wordt gezet. Pas na deze 
kennisgeving kan de betrokken lidstaat een voorlopig Uniecertificaat afgeven. 

 
De heren WERNICKE en KLICHE betreuren deze werkwijze ten zeerste, omdat de toelating van de schepen dan pas in een 

zeer laat stadium mogelijk zal zijn. De DUITSE DELEGATIE zal mogelijke alternatieven onderzoeken. 
 

De heren VERMEULEN en BOYER wijzen erop dat een voorlopig Uniecertificaat geldig is op alle waterwegen in de Unie en de 
Europese Commissie dus ook de technische kant van de aanvraag zal moeten beoordelen.  
 

De heren VERMEULEN en BÜRGI merken op dat het belangrijk is dat de dossiers voor het aanvragen van aanbevelingen goed 
zijn voorbereid, zodat de werkgroep deze efficiënt kan behandelen. Omdat het ontwerp van het schip kan wijzigen in het licht 

van de besprekingen in de werkgroep, is voorzichtigheid geboden voor er een voorlopig certificaat wordt afgegeven. Tot slot 
is de termijn voor de behandeling van een verzoek om een aanbeveling uit hoofde van het ROSR waarschijnlijk korter.  
 

De VOORZITSTER bedankt de Europese Commissie en verzoekt het secretariaat document CESNI/PT (17) 52 te actualiseren. 
Met betrekking tot de verzoeken om aanbevelingen die een positief technisch advies hebben gekregen van de werkgroep 

(CESNI/PT (17) 32 rev. 1, 33 rev. 1 en 43 rev. 1), verzoekt ze de betrokken delegaties de Europese Commissie in kennis te 
stellen. 
 


