
II 

(Niet-wetgevingshandelingen) 

VERORDENINGEN 

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2019/1668 VAN DE COMMISSIE 

van 26 juni 2019 

tot wijziging van Richtlijn (EU) 2016/1629 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling 
van de technische voorschriften voor binnenschepen 

DE EUROPESE COMMISSIE, 

Gezien Richtlijn (EU) 2016/1629 van het Europees Parlement en de Raad van 14 september 2016 tot vaststelling van de 
technische voorschriften voor binnenschepen, tot wijziging van Richtlijn 2009/100/EG en tot intrekking van Richtlijn 
2006/87/EG (1), en met name artikel 31, leden 1, 3 en 4, 

Overwegende hetgeen volgt: 

(1) Bij Richtlijn (EU) 2016/1629 is een geharmoniseerd systeem ingevoerd voor de afgifte van technische certificaten 
voor binnenschepen die aan de uniforme technische voorschriften voldoen. 

(2) In bijlage II bij Richtlijn (EU) 2016/1629 is bepaald dat de technische voorschriften voor vaartuigen de voorschriften 
in de ES-TRIN-norm 2017/1 zijn. 

(3) Op het gebied van de binnenvaart moet de Unie handelen met het oog op de eenvormige ontwikkeling van in de 
Unie toegepaste technische voorschriften voor binnenschepen. 

(4) Het Europees Comité voor de opstelling van standaarden voor de binnenvaart (Cesni) is op 3 juni 2015 opgericht in 
het kader van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) met het oog op de ontwikkeling van technische 
normen voor de binnenvaart op verschillende gebieden, met name voor vaartuigen, IT en bemanning. 

5. Het Cesni heeft tijdens zijn vergadering op 8 november 2018 een nieuwe Europese norm tot vaststelling van 
technische voorschriften voor binnenschepen, de ES-TRIN-norm 2019/1 (2), vastgesteld. 

(6) In de ES-TRIN-norm worden de nodige eenvormige technische voorschriften vastgesteld om de veiligheid van 
binnenschepen te verzekeren. De norm bevat bepalingen met betrekking tot de bouw, inrichting en uitrusting van 
binnenschepen, speciale bepalingen voor specifieke categorieën van vaartuigen zoals passagiersschepen, duwstellen 
en containerschepen, bepalingen met betrekking tot AIS-apparatuur (Automatic Identification System), bepalingen 
met betrekking tot de identificatie van vaartuigen en modelcertificaten en het modelregister, overgangsbepalingen 
en instructies voor de toepassing van de technische norm. 

(7) De CCR zal het wetgevingskader wijzigen (Reglement onderzoek schepen op de Rijn) om naar de nieuwe norm te 
kunnen verwijzen en die nieuwe norm verplicht te stellen in het kader van de toepassing van de Herziene 
Rijnvaartakte. 

(8) Richtlijn (EU) 2016/1629 moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd. 

(1) PB L 252 van 16.9.2016, blz. 118. 
(2) Resolutie CESNI 2018-II-1 

NL Publicatieblad van de Europese Unie 7.10.2019                                                                                                                                           L 256/1   



HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD: 

Artikel 1 

Bijlage II bij Richtlijn (EU) 2016/1629 wordt vervangen door de tekst in de bijlage bij deze verordening. 

Artikel 2 

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de 
Europese Unie. 

Zij is van toepassing met ingang van 1 januari 2020. 

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke 
lidstaat. 

Gedaan te Brussel, 26 juni 2019.  

Voor de Commissie 
De voorzitter 

Jean-Claude JUNCKER     
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BIJLAGE 

„BIJLAGE II 

MINIMALE TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN VOOR VAARTUIGEN OP DE BINNENWATEREN VAN DE 
ZONES 1, 2, 3 EN 4 

De technische voorschriften voor vaartuigen zijn de voorschriften in de ES-TRIN-norm 2019/1.”.   
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