
Nr. 47/50 25.8.2016EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 
2002/59/EF av 27. juni 2002 om opprettelse av et overvåkings- 
og informasjonssystem for sjøtrafikk i Fellesskapet(1), særlig 
nr. 2.2 i vedlegg III, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Kommisjonen er i samarbeid med medlemsstatene 
ansvarlig for forvaltningen og den strategiske utvikling 
av det sentrale SafeSeaNet-systemet og for tilsynet med 
SafeSeaNet-systemet.

2) I henhold til nr. 2.2 i vedlegg III til direktiv 2002/59/
EF skal Kommisjonen nedsette en styringsgruppe på 
høyt nivå som skal bistå i forvaltningen av SafeSeaNet-
systemet.

3) Derfor bør styringsgruppen på høyt nivå nedsettes og 
dens oppgaver og struktur fastsettes.

4) Styringsgruppen på høyt nivå bør bestå av representanter 
fra medlemsstatene og Kommisjonen.

5) Det europeiske sjøsikkerhetsbyrå (EMSA) er i samarbeid 
med medlemsstatene og Kommisjonen ansvarlig for den 
tekniske gjennomføringen av SafeSeaNet-systemet i 
samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 1406/2002(2), og det bør derfor være tett involvert i 
arbeidet til styringsgruppen på høyt nivå.

6) Det ser også ut til å være nødvendig å behandle strategiske 
spørsmål i forbindelse med den framtidige utviklingen 

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 201 av 1.8.2009, s. 63, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 61/2012 av 30. mars 2012 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport) og protokoll 37, se EØS-
tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43 av 2.8.2012, s. 49.

(1) EFT L 208 av 5.8.2002, s. 10.
(2) EFT L 208 av 5.8.2002, s. 1.

av SafeSeaNet-systemet, der det særlig tas hensyn til 
formålene med Den europeiske unions integrerte maritime 
politikk og målene for sjøtransportpolitikken fram til 2018, 
som definert i kommisjonsmeldingen om de strategiske 
mål og anbefalinger for EUs sjøtransportpolitikk fram til 
2018(3) —

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

Artikkel 1

Styringsgruppen	på	høyt	nivå	for	SafeSeaNet

Herved nedsettes styringsgruppen på høyt nivå for SafeSeaNet, 
heretter kalt «gruppen».

Artikkel 2

Oppgaver

Kommisjonen kan rådføre seg med gruppen i alle spørsmål som 
gjelder den nåværende og framtidige utvikling av SafeSeaNet, 
herunder dets bidrag til maritim overvåking ut fra et helhetlig 
perspektiv.

Gruppens oppgaver skal være å

a) gi anbefalinger for å forbedre SafeSeaNets effektivitet og 
sikkerhet,

b) gi relevant veiledning om utvikling av SafeSeaNet,

c) bistå Kommisjonen med vurdering av SafeSeaNets 
yteevne,

d) godkjenne grensesnitt- og funksjonskontrolldokumentet 
nevnt i nr. 2.3 i vedlegg III til direktiv 2002/59/EF og 
eventuelle endringer av dette.

(3) KOM(2009) 8 endelig.
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Artikkel 3

Utnevnelse	av	medlemmer

1. Gruppen skal bestå av én representant for hver 
medlemsstat og en representant for Kommisjonen.

2. Medlemsstatene skal utnevne sine representanter til 
gruppen og deres vararepresentanter for et tidsrom på tre år, 
som kan forlenges. De skal være høyere tjenestemenn.

3. Medlemmene av gruppen som skal utnevnes av 
Kommisjonen, skal være høyere tjenestemenn.

4. En representant fra Det europeiske sjøsikkerhetsbyrå 
(EMSA) skal delta som observatør på møtene i gruppen. EMSA 
skal representeres på høyt nivå.

5. Representanter for medlemmene av Det europeiske 
økonomiske samarbeidsområde kan delta som observatører på 
gruppens møter.

6. Medlemmene skal fortsette i sine verv inntil de erstattes 
eller inntil deres mandatperiode utløper.

7. Medlemmer som ikke lenger kan bidra effektivt til 
gruppens drøftelser, eller som avgår, kan erstattes.

Artikkel 4

Virksomhet

1. En representant for Kommisjonen skal være gruppens 
formann.

2. Etter avtale med Kommisjonen kan det nedsettes 
undergrupper som skal granske særlige spørsmål på grunnlag 
av et mandat fastsatt av gruppen. Slike undergrupper skal 
oppløses så snart mandatet deres er oppfylt.

3. Kommisjonens representant som er gruppens formann, 
kan invitere sakkyndige med særskilt sakkunnskap om et emne 
på dagsordenen til å delta i gruppens eller undergruppens 
drøftinger dersom dette er nyttig og/eller nødvendig.

4. Opplysninger som fås ved å delta i gruppens eller 
undergruppens drøftinger, skal ikke videreformidles dersom 

Kommisjonen mener at disse opplysningene gjelder fortrolige 
forhold.

5. Gruppen og dens undergrupper skal normalt avholde 
sine møter i Kommisjonens lokaler i samsvar med de 
framgangsmåter og den tidsplan som Kommisjonen har fastsatt. 
Kommisjonen skal sørge for gruppens sekretariat.

6. Gruppen fastsetter sin forretningsorden på grunnlag av 
Kommisjonens standardforretningsorden.

7. Kommisjonen kan offentliggjøre gruppens sammendrag, 
konklusjoner, delkonklusjoner eller arbeidsdokumenter.

Artikkel 5

Møteutgifter

Kommisjonen skal refundere reiseutgifter og eventuelt 
oppholdsutgifter for medlemmer, sakkyndige og observatører 
i forbindelse med gruppens virksomhet, i samsvar med 
Kommisjonens regler om godtgjøring til sakkyndige.

Medlemmene skal ikke motta lønn for sine tjenester.

Møteutgifter skal refunderes innenfor rammen av det årlige 
budsjettet som gruppen får tildelt av det ansvarlige kontoret i 
Kommisjonen.

Artikkel 6

Ikrafttredelse

Denne beslutning trer i kraft den dag den kunngjøres i Den 
europeiske unions tidende.

Utferdiget i Brussel, 31. juli 2009.

 For Kommisjonen

 Antonio TAJANI

 Visepresident


