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TILSKIPUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR 2014/100/ESB

frá 28. október 2014

um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2002/59/EB um stofnun eftirlits- og 
upplýsingakerfis Bandalagsins fyrir umferð á sjó (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,

með hliðsjón af tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2002/59/EB frá 27. júní 2002 um stofnun eftirlits- og upplýsingakerfis 
Bandalagsins fyrir umferð á sjó og um niðurfellingu á tilskipun ráðsins 93/75/EBE (1), einkum 2. mgr. 27. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Greiða má fyrir samkeppnishæfni evrópskra sjóflutninga með skilvirkari notkun úrræða og betri nýtingu rafrænna 
upplýsinga.

2) Til að hámarka skilvirkni og komast hjá tvíverknaði er nauðsynlegt að byggja á fyrirliggjandi verkvöngum í hverju ríki 
og í Sambandinu sem og á tæknilausnum og stöðlun og njóta þannig einnig ávinnings af fyrirliggjandi fjárfestingum.

3) Rafræna tilkynningakerfið í Sambandinu um skipakomur, SafeSeaNet-kerfið, sem komið var á fót í samræmi við 
tilskipun 2002/59/EB, bætir siglingaöryggi, eykur hafnar- og siglingavernd, umhverfisvernd og eflir viðbúnað vegna 
sjávarmengunar en gerir einnig kleift að skiptast á viðbótarupplýsingum í samræmi við löggjöf Sambandsins með það 
að markmiði að gera skipaumferð og sjóflutninga skilvirkari.

4) Til að gera kostnaðarlækkanir mögulegar og til að komast hjá því að margir stýrihópar verði stofnaðir ásamt því að 
nýta sér reynslu stýrihóps háttsettra embættismanna ætti að breyta meginreglum um stjórnun stýrihóps og verkefnum 
hans þannig að þau taki til þeirra viðbótarsviða sem falla undir þessa tilskipun.

5) Í tilskipun 2002/59/EB er þess krafist að aðildarríkin og framkvæmdastjórnin vinni saman að því að þróa og uppfæra 
rafræna tilkynningakerfið í Sambandinu um skipakomur á grundvelli þeirrar reynslu sem fengist hefur af starfrækslu 
kerfisins, möguleikum þess og virkni í því skyni að efla það, að teknu tilliti til þróunar á sviði upplýsinga- og 
fjarskiptatækni.

6) Reynsla hefur áunnist og tækniframfarir hafa orðið, einkum að því er varðar þróun á samþættu gagnaskiptakerfi sem 
getur sameinað upplýsingar úr SafeSeaNet-kerfinu og gögn úr öðrum vöktunar- og rakningarkerfum í Sambandinu 
(CleanSeaNet-kerfinu, gagnamiðstöð Evrópusambandsins um auðkennis- og fjarvöktun skipa (LRIT-gagnamiðstöð 
Evrópusambandsins) og gagnagrunni ESB yfir hafnarríkiseftirlitsskoðun (Thetis)), sem og úr öðrum ytri kerfum 
(t.d. sjálfvirku gervihnattaauðkenniskerfi (SAT-AIS-kerfinu)), sem hefur gert kleift að samþætta þjónustu á sviði 
sjóflutninga enn frekar. Allmörgum SAT-AIS-framtaksverkefnum hefur verið hleypt af stokkunum, þ.m.t. að 
frumkvæði aðildarríkjanna, sem staðfestir þann rekstrarlega ávinning sem hlýst af því að hafa aðgang að gögnum úr 
SAT-AIS-kerfinu.

7) Kerfi og búnaður Siglingaöryggisstofnunar Evrópu geta veitt stjórnvöldum aðildarríkjanna og stofnunum Sam-
bandsins ítarlegar upplýsingar um t.d. staðsetningu skipa, hættulegan farm, mengun, o.s.frv. og geta einnig veitt 
stuðnings þjónustu, s.s. strandgæslu, varnir gegn sjóránum og tölfræðilegar upplýsingar, í samræmi við aðgangs
réttinn, sem úthlutað er í samræmi við eftirlitsskjalið um skilflöt og virkni (IFCD), sem er samið og viðhaldið skv. 
22. gr. a og III. viðauka við tilskipunina.. 

(*)  Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 308, 29.10.2014, bls. 82. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 61/2015 frá 20. mars 
2015 um breytingu á XIII. viðauka (Flutningastarfsemi) við EESsamninginn, bíður birtingar.

(1) Stjtíð. EB L 208, 5.8.2002, bls. 10.
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8) Stýrihópur háttsettra embættismanna um SafeSeaNet-kerfið, sem komið var á fót með ákvörðun framkvæmda-
stjórnarinnar 2009/584/EB (2), ræðir reglulega við aðildarríkin um stjórnun kerfisins og tæknilegar endurbætur á því. 
Hópurinn ræðir einnig um úrbætur, sem gerðar hafa verið, sem hafa haft í för með sér tæknilega samþættingu ýmissa 
þróaðra kerfa og búnaðar. Þessar framfarir og prófanir Siglingaöryggisstofnunar Evrópu á samþættu umhverfi fyrir 
gögn um siglingar hafa skapað samvirkni og bætt ýmsa þætti kerfanna og þjónustunnar.

9) Því ætti að breyta III. viðauka við tilskipun 2002/59/EB svo hann endurspegli þessar tæknilegu framfarir sem hafa 
orðið í ljósi þeirrar reynslu sem fengist hefur af SafeSeaNet-kerfinu.

10) Gera ætti III. viðauka við tilskipunina um eftirlits- og upplýsingakerfi fyrir umferð á sjó (VTMIS), sem tekur til 
rafræna tilkynningakerfisins í Sambandinu um skipakomur og vísar í aðra viðeigandi löggjöf Sambandsins, enn 
skýrari með því að tilgreina hvaða gerðir Sambandsins, með tilliti til SafeSeaNet-kerfisins, eru nú í gildi, s.s. 
tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2000/59/EB (3), tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2005/35/EB (4), tilskipun 
Evrópuþingsins og ráðsins 2009/16/EB (5) og tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2010/65/ESB (6). Að því er varðar 
framangreindar réttargerðir gæti notkun SafeSeaNet-kerfisins greitt enn frekar fyrir upplýsingaskiptum og -miðlun 
og ætti að einfalda enn frekar notkun kerfisins, samþætta upplýsingakerfisins og vettvangs til að tryggja samleitni og 
rekstrarsamhæfi siglingakerfa og -búnaðar, þ.m.t. tækni sem byggist á rannsóknum í útgeimnum.

11) Sú þróun sem endurspeglast í þessari tilskipun getur einnig gegnt lykilhlutverki í þróun sameiginlegs umhverfis til 
upplýsingaskipta (CISE) á sviði siglingamála, sem er valfrjálst samvinnuferli í Evrópusambandinu, sem miðar að því 
að efla enn frekar upplýsingaskipti og hvetja til viðeigandi upplýsingaskipta milli yfirvalda sem sjá um eftirlit á sjó.

12) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari tilskipun, eru í samræmi við álit nefndarinnar um öryggi á höfunum og 
varnir gegn mengun frá skipum (COSS).

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA:

1. gr.

Í stað III. viðauka við tilskipun 2002/59/EB komi viðaukinn við þessa tilskipun.

2. gr.

1. Aðildarríkin skulu samþykkja nauðsynleg lög og stjórnsýslufyrirmæli til þess að fara að tilskipun þessari eigi síðar 
en 18. nóvember 2015. Þau skulu þegar í stað senda framkvæmdastjórninni texta þessara ákvæða.

Þegar aðildarríkin samþykkja þessi ákvæði skal vera í þeim tilvísun í þessa tilskipun eða þeim fylgja slík tilvísun þegar þau 
eru birt opinberlega. Aðildarríkin skulu setja nánari reglur um slíka tilvísun.

2. Aðildarríkin skulu senda framkvæmdastjórninni  helstu ákvæða úr landslögum sem þau samþykkja um málefni sem 
tilskipun þessi nær til.

3. gr.

Tilskipun þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.

(2) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2009/584/EB frá 31. júlí 2009 um skipun stýrihóps háttsettra embættismanna um rafrænt tilkynningakerfi í 
Bandalaginu um skipakomur (SafeSeaNet) (Stjtíð. ESB L 201, 1.8.2009, bls. 63).

(3) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2000/59/EB frá 27. nóvember 2000 um aðstöðu í höfnum til að taka á móti úrgangi skipa og farmleifum (Stjtíð. EB 
L 332, 28.12.2000, bls. 81).

(4) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2005/35/EB frá 7. september 2005 um mengun sem á upptök sín um borð í skipum og innleiðingu viðurlaga, þ.m.t. 
refsiviðurlaga sökum mengunarbrota (Stjtíð. L 255, 30.9.2005, bls. 11).

(5) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/16/EB frá 23. apríl 2009 um hafnarríkiseftirlit (Stjtíð. ESB L 131, 28.5.2009, bls. 57).
(6) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2010/65/ESB frá 20. október 2010 um formsatriði við skýrslugjöf að því er varðar skip sem koma í og/eða láta úr 

höfn í aðildarríkjum og um niðurfellingu á tilskipun 2002/6/EB (Stjtíð. ESB L 283, 29.10.2010, bls. 1).
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4. gr.

Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna.

Gjört í Brussel 28. október 2014.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

José Manuel BARROSO

forseti.

____________
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VIÐAUKI

„III. VIÐAUKI

SKILABOÐ Á RAFRÆNU FORMI OG RAFRÆNT TILKYNNINGAKERFI Í SAMBANDINU UM SKIPAKOMUR 
(SAFESEANET-KERFIÐ)

1. Almennt fyrirkomulag og uppbygging

SafeSeaNet-kerfið í Sambandinu skal gera kleift að taka við, varðveita, sækja og skiptast á upplýsingum í þágu siglingaöryggis, 
hafnar- og siglingaverndar, verndar sjávarumhverfis og skilvirkni skipaumferðar og flutninga á sjó.

SafeSeaNet-kerfið er sérhæft kerfi sem komið hefur verið á fót til að greiða fyrir skiptum á upplýsingum á rafrænu formi milli 
aðildarríkjanna og til að sjá framkvæmdastjórninni og aðildarríkjunum fyrir upplýsingum, sem máli skipta, í samræmi við löggjöf 
Sambandsins. Það samanstendur af neti SafeSeaNet-kerfa í hverju ríki og miðlægu SafeSeaNet-kerfi sem virkar sem hnútpunktur.

Rafræna tilkynningakerfið í Sambandinu um skipakomur skal tengja saman öll SafeSeaNet-kerfin í hverju ríki og enn fremur 
miðlæga SafeSeaNet-kerfið.

2. Stjórnun, rekstur, þróun og viðhald

2.1. Skyldustörf

2.1.1. SafeSeaNet-kerfi í hverju ríki

Aðildarríki skulu koma á fót og viðhalda eigin SafeSeaNet-kerfi, sem gerir viðurkenndum notendum, sem eru á ábyrgð lögbærs 
yfirvalds í hverju ríki, kleift að skiptast á siglingaupplýsingum. 

Lögbært yfirvald í hverju aðildarríki skal bera ábyrgð á stjórnun eigin kerfis en það felur í sér samhæfingu notenda og veitenda 
gagna í hverju ríki fyrir sig auk þess að tryggja úthlutun UN/LOCODE-kóða fyrir tiltekin svæði og að nauðsynleg landsbundin 
grunnvirki fyrir upplýsingatækni og verklagsreglur, sem lýst er í eftirlitsskjalinu um skilflöt og virkni og um getur í lið 2.3, séu 
innleidd og þeim viðhaldið.

SafeSeaNet-kerfið í hverju ríki skal gera kleift að samtengja viðurkennda notendur, sem eru á ábyrgð lögbærs yfirvalds í hverju ríki, 
og gera má kerfið aðgengilegt fyrir skilgreinda aðila á sviði sjóflutninga (skipaeigendur, umboðsaðila, skipstjóra, farmsendendur og 
aðra) þegar þeir hafa verið viðurkenndir af hálfu lögbærs yfirvalds í hverju ríki, einkum í því skyni að greiða fyrir rafrænum skilum 
og móttöku á skýrslum í samræmi við löggjöf Sambandsins.

2.1.2. Miðlægt SafeSeaNet-kerfi

Framkvæmdastjórnin ber ábyrgð á stjórnun og þróun miðlæga SafeSeaNet-kerfisins á stefnumörkunarstigi og hefur eftirlit með því í 
samstarfi við aðildarríkin en í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1406/2002 (7) ber Siglingaöryggisstofnun 
Evrópu, í samstarfi við aðildarríkin og framkvæmdastjórnina, ábyrgð:

— á tæknilegri framkvæmd og skrásetningu SafeSeaNet-kerfisins,

— á þróun, rekstri og samþættingu rafrænna skilaboða og gagna, sem og á viðhaldi skilflata við miðlæga SafeSeaNet-kerfið, þ.m.t. 
gögn sjálfvirka auðkenniskerfisins sem berast fyrir milligöngu gervihnatta, og við hin ýmsu upplýsingakerfi í þessari tilskipun 
og eins og um getur í 3. lið.

Með miðlæga SafeSeaNet-kerfinu, sem virkar sem hnútpunktur, skal samtengja öll SafeSeaNet-kerfin í hverju ríki og innleiða 
nauðsynlegt grunnvirki fyrir upplýsingatækni og verklagsreglur sem lýst er í eftirlitsskjalinu um skilflöt og virkni sem um getur í 
lið 2.3.

(7) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1406/2002 frá 27. júní 2002 um stofnun Siglingaöryggisstofnunar Evrópu (Stjtíð EB L 208, 5.8.2002,  
bls. 1).
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2.2. Meginreglur um stjórnun

Framkvæmdastjórnin skal skipa stýrihóp háttsettra embættismanna, sem setur sér starfsreglur og skipaður er fulltrúum aðildarríkjanna 
og framkvæmdastjórnarinnar í því skyni:

— að gera tillögur um að bæta skilvirkni og vernd kerfisins,

— að leggja fram viðeigandi leiðbeiningar um þróun kerfisins,

— að aðstoða framkvæmdastjórnina við að endurskoða frammistöðu kerfisins,

— að veita viðeigandi leiðsögn um þróun rekstrarsamhæfðs vettvangs fyrir gagnaskipti, sem sameinar upplýsingar frá SafeSeaNet
kerfinu og upplýsingar frá öðrum upplýsingakerfum, eins og um getur í 3. lið,

— að samþykkja eftirlitsskjalið um skilflöt og virkni, sem um getur í lið 2.3, og hvers konar breytingar á því,

— að samþykkja viðmiðunarreglur um söfnun og dreifingu upplýsinga fyrir tilstuðlan SafeSeaNet-kerfisins sem tengjast lögbærum 
yfirvöldum sem aðildarríki tilnefna til að annast viðeigandi verkefni samkvæmt þessari tilskipun,

— að hafa með sér samráð við aðra vinnuhópa, einkum hóp um einföldun stjórnsýslu og rafræna upplýsingaþjónustu á sviði 
siglinga.

2.3. Eftirlitsskjalið um skilflöt og virkni ásamt tæknigögnum

Framkvæmdastjórnin skal þróa og viðhalda, í náinni samvinnu við aðildarríkin, eftirlitsskjali um skilflöt og virkni.

Eftirlitsskjalið um skilflöt og virkni skal innihalda nákvæma lýsingu á kröfum um frammistöðu og verklagsreglur, sem gilda um 
tiltekna þætti í hverju ríki og miðlæga þætti SafeSeaNet-kerfisins, sem eru hannaðir til að tryggja að farið sé að viðeigandi löggjöf 
Sambandsins.

Í eftirlitsskjalinu um skilflöt og virkni skulu vera ákvæði:   

— um leiðbeiningar um aðgangsrétt að því er varðar gæðastjórnun gagna,

— um samþættingu gagna, eins og um getur í 3. lið, og dreifingu þeirra fyrir tilstuðlan SafeSeaNet-kerfisins,

— um verklagsreglur fyrir Siglingaöryggisstofnun Evrópu og aðildarríkin þar sem fyrirkomulag við eftirlit með gæðum gagna 
SafeSeaNet-kerfisins er skilgreint,

— um öryggisforskriftir um gagnasendingar og skipti og

— um geymslu upplýsinga innan hvers ríkis og miðlægt.

Í skjalinu um skilflöt og virkni skal tilgreina aðferðir við varðveislu og tiltækileika upplýsinga um hættulegan eða mengandi varning 
í tengslum við áætlunarsiglingar sem fara fram með undanþágu í samræmi við 15. gr.

Siglingaöryggisstofnun Evrópu skal þróa tæknigögn og viðhalda þeim, í samvinnu við aðildarríkin, sem tengjast SafeSeaNet
kerfinu, t.d. kröfur um snið fyrir gagnaskipti, rekstrarsamhæfi við önnur kerfi og annan búnað, notendahandbækur, forskriftir um 
netöryggi og tilvísunargagnagrunna sem notaðir eru til að styðja við tilkynningarskyldu.

3. Gagnaskipti og -miðlun

Í kerfinu skulu notaðir iðnaðarstaðlar og skal kerfið geta haft samskipti við opinber kerfi og einkakerfi, sem notuð eru til að búa til 
upplýsingar, veita þær eða taka á móti þeim innan SafeSeaNet-kerfisins. 
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Framkvæmdastjórnin og aðildarríki skulu hafa með sér samvinnu í því skyni að skoða hagkvæmni og þróun þeirrar virkni sem mun 
tryggja, eftir því sem kostur er, að þeir sem leggja fram gögn, þ.m.t. skipstjórar, eigendur, umboðsaðilar, rekstraraðilar, farmsendendur 
og hlutaðeigandi yfirvöld, þurfi aðeins að leggja fram upplýsingarnar einu sinni, að teknu tilhlýðilegu tilliti til skuldbindinganna í 
tilskipun 2010/65/ESB (8) og í annarri viðeigandi löggjöf Sambandsins. Aðildarríkin skulu tryggja að upplýsingarnar, sem lagðar 
eru fram, séu tiltækar til notkunar í tengslum við öll viðkomandi kerfi fyrir skýrslugjöf, tilkynningar og upplýsingaskipti sem og 
eftirlits- og upplýsingakerfi fyrir umferð á sjó.

Aðildarríkin skulu þróa og viðhalda nauðsynlegum skilflötum fyrir sjálfvirka sendingu gagna með rafrænum hætti til SafeSeaNet-
kerfisins.

Miðlæga SafeSeaNet-kerfið skal notað í tengslum við dreifingu rafrænna skilaboða og við gagnaskipti eða -miðlun í samræmi við 
þessa tilskipun og viðeigandi löggjöf Sambandsins, m.a.:

— tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2000/59/EB frá 27. nóvember 2000 um aðstöðu í höfnum til að taka á móti úrgangi skipa 
og farmleifum (9), einkum 3. mgr. 12. gr.,

— Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2005/35/EB frá 7. september 2005 um mengun sem á upptök sín um borð í skipum og 
innleiðingu viðurlaga, þ.m.t. refsiviðurlaga sökum mengunarbrota (10), einkum 10. gr.

— Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/16/EB frá 23. apríl 2009 um hafnarríkiseftirlit (11), einkum 24. gr.,

— Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2010/65/ESB frá 20. október 2010 um formsatriði við skýrslugjöf að því er varðar skip 
sem koma í og/eða láta úr höfn í aðildarríkjum Bandalagsins, svo fremi að 6. gr. gildi.

Starfræksla SafeSeaNet-kerfisins ætti að greiða fyrir stofnun evrópska sjóflutningasvæðisins án hindrana.

Heimili reglur, sem hafa verið samþykktar á alþjóðavísu, að senda upplýsingar um auðkennis og fjarvöktun skipa, sem varða skip frá 
þriðju löndum, skal nota SafeSeaNet-netkerfin til að dreifa meðal aðildarríkjanna, með viðeigandi öryggisstigi, þeim upplýsingum 
um auðkennis og fjarvöktun skipa sem tekið er á móti í samræmi við 6. gr. b þessarar tilskipunar.

4. Vernd og aðgangsréttur

Miðlæga SafeSeaNet-kerfið og SafeSeaNet-kerfi í hverju ríki skulu uppfylla kröfur þessarar tilskipunar að því er varðar trúnað við 
meðferð upplýsinga auk reglna og forskrifta um vernd sem lýst er í eftirlitsskjalinu um skilflöt og virkni, einkum að því er varðar 
aðgangsrétt.

Aðildarríkin skulu tilgreina alla notendur sem hafa fengið hlutverk og verið úthlutað aðgangsrétti í samræmi við eftirlitsskjalið um 
skilflöt og virkni.“

____________

(8) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2010/65/ESB frá 20. október 2010 um formsatriði við skýrslugjöf að því er varðar skip sem koma í og/eða láta úr 
höfn í aðildarríkjum og um niðurfellingu á tilskipun 2002/6/EB (Stjtíð. ESB L 283, 29.10.2010, bls. 1).

(9) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2000/59/EB frá 27. nóvember 2000 um aðstöðu í höfnum til að taka á móti úrgangi skipa og farmleifum (Stjtíð. EB 
L 332, 28.12.2000, bls. 81).

(10) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2005/35/EB frá 7. september 2005 um mengun sem á upptök sín um borð í skipum og innleiðingu viðurlaga, þ.m.t. 
refsiviðurlaga sökum mengunarbrota (Stjtíð. L 255, 30.9.2005, bls. 11).

(11) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/16/EB frá 23. apríl 2009 um hafnarríkiseftirlit (Stjtíð. ESB L 131, 28.5.2009, bls. 57).




