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KOMMISJONSBESLUTNING (EU) 2016/566 

av 11. april 2016 

om nedsettelse av en styringsgruppe på høyt nivå for styring av det digitale maritime 

systemet og de digitale maritime tjenestene og om oppheving av beslutning 2009/584/EF(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Kommisjonen har i samarbeid med medlemsstatene ansvaret for forvaltningen og utviklingen på politisk plan av Unio-

nens system for utveksling av maritim informasjon, herunder det sentrale SafeSeaNet-systemet, CleanSeaNet-systemet 

og relevante deler av systemet for langtrekkende identifisering og sporing (LRIT), for integrasjonen og driftskompa-

tibiliteten til systemene, og for tilsynet med SafeSeaNet-systemet. 

2) I henhold til punkt 2.2 i vedlegg III til europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/59/EF(1) skal det nedsettes en styrings-

gruppe på høyt nivå for spørsmålene omhandlet i nevnte vedlegg. Denne styringsgruppen ble nedsatt ved beslutning 

2009/584/EF(2). 

3) Som følge av endringen av punkt 2.2 i vedlegg III til direktiv 2002/59/EF ved kommisjonsdirektiv 2014/100/EU(3) er 

det ved denne bestemmelsen fastsatt en rekke nye oppgaver for å bistå i forvaltningen og styringen av systemene og de 

integrerte tjenestene. I praksis gjør denne endringen det lettere å strømlinjeforme den nåværende styringen og de 

eksisterende gruppene med sikte på å redusere den administrative byrden og forenkle rapporteringsplikten. 

4) Med hensyn til Kommisjonens beslutning om nedsettelse av styringsgruppen på høyt nivå er det derfor nødvendig å 

utarbeide en oppdatert liste over oppgaver. 

5) Styringsgruppen på høyt nivå bør også gis visse andre oppgaver som er nært knyttet til dem som er fastsatt i direktiv 

2002/59/EF, og som står i forhold til gruppens ekspertise. Gruppen bør derfor bistå Kommisjonen i å utføre oppgavene 

fastsatt i artikkel 3 nr. 2 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/65/EU(4), opprette og opprettholde et samarbeid med 

ekspertgruppene og utvide det etablerte samarbeidet mellom alle berørte myndigheter i medlemsstatene, overvåke 

systemets innbyrdes forbindelser og samvirkingsevne, og den bør også sørge for utveksling av erfaringer og god praksis 

med alle berørte parter, herunder bransjeaktører. 

6) Det anses også som nødvendig å ta hensyn til den teknologiske utviklingen og framskrittene samt strategiske spørsmål 

knyttet til framtidig utvikling av systemet, særlig støtte til og fremming av et europeisk sjøtransportområde uten 

hindringer og andre relevante deler av Unionens politikk og regelverk. Dette kan også være nyttig for utviklingen av den 

frivillige prosessen for et felles miljø for informasjonsutveksling (CISE). 

7) I samsvar med punkt 2.2 i vedlegg III til direktiv 2002/59/EF bør styringsgruppen på høyt nivå bestå av representanter 

for medlemsstatene og Kommisjonen. En representant for Kommisjonen skal lede gruppen. Av hensyn til kontinuiteten 

er det ønskelig at de nåværende medlemmene som er utnevnt i samsvar med beslutning 2009/584/EF, fortsetter ut 

mandatperioden.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 96 av 12.4.2016, s. 46, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 40/2017 av  

3. februar 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport) og protokoll 37 om listen omhandlet i artikkel 101, se EØS-tillegget 

til Den europeiske unions tidende nr. 78 av 22.11.2018, s. 59. 

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/59/EF av 27. juni 2002 om opprettelse av et overvåkings- og informasjonssystem for sjøtrafikk i 

Fellesskapet og om oppheving av rådsdirektiv 93/75/EØF (EFT L 208 av 5.8.2002, s. 10). 

(2) Kommisjonsbeslutning 2009/584/EF av 31. juli 2009 om nedsettelse av en styringsgruppe på høyt nivå for SafeSeaNet (EUT L 201 av 

1.8.2009, s. 63). 

(3) Kommisjonsdirektiv 2014/100/EU av 28. oktober 2014 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/59/EF om opprettelse av et 

overvåkings- og informasjonssystem for sjøtrafikk i Fellesskapet (EUT L 308 av 29.10.2014, s. 82). 

(4) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/65/EU av 20. oktober 2010 om meldingsformaliteter for skip som ankommer og/eller går fra 

havner i medlemsstatene, og om oppheving av direktiv 2002/6/EF (EUT L 283 av 29.10.2010, s. 1). 
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8) Det europeiske sjøsikkerhetsbyrå (EMSA) er i samarbeid med medlemsstatene og Kommisjonen ansvarlig for den 

tekniske gjennomføringen av Unionens system for utveksling av maritim informasjon i samsvar med direktiv 

2002/59/EF og skal støtte medlemsstatene i gjennomføringen av direktiv 2010/65/EU, særlig ved å tilrettelegge for 

elektronisk overføring av data via SafeSeaNet-systemet i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 1406/2002(1). Byrået bør derfor delta permanent i arbeidet til styringsgruppen på høyt nivå. 

9) Det bør fastsettes regler for offentliggjøring av opplysninger for gruppens medlemmer. 

10) Personopplysninger bør behandles i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 45/2001(2). 

11) Beslutning 2009/584/EF bør oppheves — 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Formål 

Styringsgruppen på høyt nivå for styring av det digitale maritime systemet og de digitale maritime tjenestene (heretter kalt 

«styringsgruppen») opprettes herved. 

Artikkel 2 

Oppgaver 

Uten at det berører medlemsstatenes eierskap til opplysninger, skal styringsgruppens oppgaver være 

a)  de oppgavene som er angitt i punkt 2.2 i vedlegg III til direktiv 2002/59/EF, 

b)  å bistå Kommisjonen i gjennomføringen av oppgavene fastsatt i artikkel 3 nr. 2 i direktiv 2010/65/EU, og særlig bidra til å 

utvikle tekniske mekanismer for harmonisering og samordning av meldingsformalitetene i Unionen slik at det oppnås bedre 

integrasjon, viderebruk og deling av de opplysningene som rapporteres i systemet, noe som muliggjør én samlet 

rapportering og dermed støtter opp om et europeisk sjøtransportområde uten hindringer, 

c)  å opprette og opprettholde et samarbeid med ekspertgrupper vedrørende spesifikke oppgaver knyttet til driften og bruken av 

samt funksjonen til Unionens system for utveksling av maritim informasjon, ett nasjonalt meldepunkt, det nasjonale 

SafeSeaNet eller andre elektroniske systemer og driftskompatibiliteten mellom dem, på grunnlag av et mandat fastsatt av 

styringsgruppen, 

d)  å opprette et samarbeid mellom medlemsstatenes organer og Kommisjonen med hensyn til 

— artikkel 23 i direktiv 2002/59/EF, 

— spørsmål om vilkårene for bruk av systemet og de integrerte maritime tjenestene, 

e)  å overvåke sammenkoplingen og driftskompatibiliteten mellom ett nasjonalt meldepunkt og Unionens system for utveks-

ling av maritim informasjon samt andre relevante europeiske systemer som brukes til å behandle opplysningene, 

f)  å sørge for utveksling av erfaringer og god praksis med hensyn til artikkel 20 nr. 3 i direktiv 2002/59/EF.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1406/2002 av 27. juni 2002 om opprettelse av et europeisk sjøsikkerhetsbyrå (EFT L 208 av 

5.8.2002, s. 1). 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 45/2001 av 18. desember 2000 om personvern i forbindelse med behandling av 

personopplysninger i Fellesskapets institusjoner og organer og om fri utveksling av slike opplysninger (EFT L 8 av 12.1.2001, s. 1). 
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Artikkel 3 

Samråd 

Kommisjonen kan rådføre seg med styringsgruppen i alle spørsmål som gjelder oppgavene angitt i artikkel 2 og den tekniske 

driften av den nåværende og framtidige utviklingen av ett meldepunkt og Unionens system for utveksling av maritim informa-

sjon, både på sentralisert og desentralisert plan, herunder dets bidrag til maritim overvåking ut fra et helhetlig perspektiv og ut 

fra de formål som er fastsatt i direktiv 2002/59/EF og direktiv 2010/65/EU. 

Artikkel 4 

Utnevnelse av medlemmer 

1.  Styringsgruppen skal være sammensatt av representanter for medlemsstatene og Kommisjonen. 

2.  Medlemmene av styringsgruppen som skal utnevnes av Kommisjonen, skal være høyere tjenestemenn. 

3.  Hver medlemsstat skal utpeke høyst to medlemmer og et tilsvarende antall varamedlemmer. Varamedlemmene skal 

utnevnes på samme vilkår som medlemmene. Varamedlemmene representerer automatisk medlemmer som er fraværende. Med-

lemmene og varamedlemmene skal være høyere tjenestemenn. 

4.  Nåværende medlemmer av styringsgruppen på høyt nivå for SafeSeaNet skal fortsette ut mandatperioden i samsvar med 

artikkel 3 nr. 2 i beslutning 2009/584/EF. 

5.  Medlemmer som er utpekt i samsvar med nr. 3, er utnevnt for tre år. De skal fortsette i sine verv inntil de erstattes eller 

inntil mandatperioden utløper. Mandatperioden kan fornyes. 

6.  Et medlem som ikke lenger kan bidra effektivt til gruppens arbeid, som går av, eller som ikke overholder bestemmelsene i 

nr. 3 i denne artikkel eller i artikkel 339 i traktaten, kan skiftes ut for resten av mandatperioden. 

7.  En representant for Det europeiske sjøsikkerhetsbyrå (EMSA) skal delta som permanent observatør på møtene i gruppen. 

EMSA skal representeres på høyt nivå. 

8.  Representanter for EFTA-stater som er parter i avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, kan delta som 

observatører på styringsgruppens møter. 

9.  Personopplysninger skal samles inn, behandles og offentliggjøres i samsvar med forordning (EF) nr. 45/2001. 

Artikkel 5 

Virksomhet 

1.  Styringsgruppen skal ledes av en representant for Kommisjonen. 

2.  Kommisjonens representant som leder gruppen, kan invitere sakkyndige med særskilt sakkunnskap om et emne på 

dagsordenen til å delta i styringsgruppens eller undergruppens drøftinger dersom dette er nyttig eller nødvendig. I tillegg kan 

Kommisjonens representant gi observatørstatus til enkeltpersoner, til organisasjoner som definert i regel 8 nr. 3 i de allmenne 

reglene for ekspertgrupper, og til kandidatstater. 
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3.  Medlemmene og deres representanter samt inviterte sakkyndige og observatører skal overholde taushetsplikten fastsatt i 

traktatene og deres gjennomføringsregler, i tillegg til Kommisjonens sikkerhetsregler for vern av graderte EU-opplysninger, 

som er fastsatt i vedlegget til kommisjonsbeslutning (EU, Euratom) 2015/443(1) og 2015/444(2). Dersom de ikke oppfyller disse 

pliktene, kan Kommisjonen treffe alle egnede tiltak. 

4.  Styringsgruppen skal normalt holde sine møter i Kommisjonens lokaler. Kommisjonen skal sørge for styringsgruppens 

sekretariat. Andre tjenestemenn i Kommisjonen som har interesse av drøftingene, kan delta på gruppens møter. 

5.  Styringsgruppen fastsetter sin forretningsorden på grunnlag av den standardiserte forretningsorden for ekspertgrupper 

vedtatt av Kommisjonen. 

6.  Alle relevante dokumenter (f.eks. dagsordener, referater og bidrag fra deltakerne) skal gjøres tilgjengelig enten i registeret 

over ekspertgrupper eller gjennom en lenke fra registeret til en egen nettside der informasjonen er tilgjengelig. Unntak fra 

offentliggjøring skal gjøres i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1049/2001(3). 

Artikkel 6 

Møteutgifter 

1.  Deltakerne i styringsgruppens virksomhet skal ikke ha godtgjøring for sine tjenester. 

2.  Reise- og oppholdsutgifter i forbindelse med deltaking i styringsgruppens virksomhet skal tilbakebetales av Kommisjonen 

i samsvar med Kommisjonens egne regler. 

3.  Disse utgiftene skal tilbakebetales innenfor rammen av de bevilgningene som tildeles ved den årlige budsjettbehand-

lingen. 

Artikkel 7 

Oppheving 

Beslutning 2009/584/EF oppheves. 

Artikkel 8 

Denne beslutning trer i kraft dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Utferdiget i Brussel 11. april 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 __________  

  

(1) Kommisjonsbeslutning (EU, Euratom) 2015/443 av 13. mars 2015 om sikkerhet i Kommisjonen (EUT L 72 av 17.3.2015, s. 41). 

(2) Kommisjonsbeslutning (EU, Euratom) 2015/444 av 13. mars 2015 om sikkerhetsregler for vern av graderte EU-opplysninger (EUT L 72 

av 17.3.2015, s. 53). 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1049/2001 av 30. mai 2001 om offentlig tilgang til Europaparlamentets, Rådets og Kommi-

sjonens dokumenter (EFT L 145 av 31.5.2001, s. 43). 


