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KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 415/2007
av 13. mars 2007

om tekniske spesifikasjoner for fartøysporingssystemer som nevnt i artikkel 5 i europaparlaments- og
rådsdirektiv 2005/44/EF om harmoniserte vannveisinformasjonstjenester (RIS) på innlands vannveier
i Fellesskapet(*)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR —
under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

medlemmer fra andre forvaltningsorganer
observatører fra den berørte sektor.
6)

De tekniske spesifikasjonene som omhandles i denne
forordning, tilsvarer det nåværende utviklingstrinn
i teknikken. Erfaringer fra anvendelsen av direktiv
2005/44/EF samt framtidig teknisk utvikling kan gjøre
det nødvendig å endre de tekniske spesifikasjonene
i samsvar med artikkel 5 nr. 2 i direktiv 2005/44/
EF. Ved endringer i de tekniske spesifikasjonene skal
det tas behørig hensyn til det arbeid som er utført av
ekspertgruppen for fartøysporing.

7)

Utkastet til tekniske spesifikasjoner er behandlet av
komiteen nevnt i artikkel 11 i direktiv 2005/44/EF.

8)

Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med
uttalelse fra komiteen nevnt i artikkel 11 i direktiv
2005/44/EF —

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv
2005/44/EF av 7. september 2005 om harmoniserte
vannveisinformasjonstjenester (RIS) på innlands vannveier i
Fellesskapet(1), særlig artikkel 5, og
ut fra følgende betraktninger:
1)

I samsvar med artikkel 1 nr. 2 i direktiv 2005/44/EF
skal vannveisinformasjonstjenester (RIS) utvikles og
gjennomføres på en harmonisert, samvirkende og åpen
måte.

samt

2)

I samsvar med artikkel 5 i direktiv 2005/44/
EF skal det fastsettes tekniske spesifikasjoner for
fartøysporingssystemer.

3)

De tekniske spesifikasjonene for fartøysporingssystemer
skal bygge på de tekniske prinsippene fastsatt i vedlegg II
til direktivet.

VEDTATT DENNE FORORDNING:

4)

I samsvar med artikkel 1 nr. 2 i direktivet skal det i
de tekniske spesifikasjonene tas behørig hensyn til det
arbeid som er utført av internasjonale organisasjoner.
Det skal sikres kontinuitet med andre former for
trafikkstyringstjenester, særlig trafikkstyrings- og
informasjonstjenester for skipsfart.

I denne forordning fastsettes tekniske spesifikasjoner for
fartøysporingssystemer ved fart på innlands vannveier. De
tekniske spesifikasjonene er angitt i vedlegget til denne
forordning.

5)

I tillegg skal det tas behørig hensyn til det arbeid som er utført
av ekspertgruppen for fartøysporing, som er sammensatt
av representanter for vedkommende myndigheter for
gjennomføringen av fartøysporingssystemer, offisielle

Artikkel 1

Artikkel 2
Denne forordning trer i kraft dagen etter at den er kunngjort i
Den europeiske unions tidende.

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Brussel, 13. mars 2007.

For Kommisjonen
Jacques BARROT
Visepresident
___________________
(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 105 av 23.4.2007, s. 35, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 118/2007 av 28. september 2007
om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til
Den europeiske unions tidende nr. 9, 21.2.2008, s. 33.
(1) EUT L 255 av 30.9.2005, s. 152.
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