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EUROPAKOMMISJONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 
virkemåte,

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 nr. 1 bokstav b), og

ut fra følgende betraktninger:

1) RIS bør utvikles og gjennomføres på en harmonisert, 
samvirkende og åpen måte.

2) Det bør fastsettes tekniske spesifikasjoner for elektroniske 
meldingssystemer for fartøyer i fart på innlands vannveier.

3) De tekniske spesifikasjonene for elektroniske 
meldingssystemer for fartøyer bør bygge på de tekniske 
prinsippene fastsatt i vedlegg II til direktivet.

4) De tekniske spesifikasjonene bør ta hensyn til det arbeidet 
som er utført av relevante internasjonale organisasjoner. 
Det bør sikres sammenheng med andre former for 
trafikkstyringstjenester, særlig trafikkstyrings- og 
informasjonstjenester for skipsfart.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 57 av 6.3.2010, s. 1, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 105/2010 av 1. oktober 2010 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til Den 
europeiske unions tidende nr. 70 av 16.12.2010, s. 12.

(1) EUT L 255 av 30.9.2005, s. 152.

5) I tillegg bør det tas hensyn til det arbeidet som er utført 
av ekspertgruppen for elektroniske meldingssystemer 
for fartøyer, som er sammensatt av representanter for 
de myndighetene i medlemsstatene som har ansvaret for 
gjennomføringen av elektroniske meldingssystemer for 
fartøyer, offisielle medlemmer fra andre statlige organer 
samt observatører fra bransjen.

6) De tekniske spesifikasjonene bør tilsvare det 
nåværende utviklingstrinn i teknikken. Erfaringene 
med anvendelsen av direktiv 2005/44/EF og den 
framtidige tekniske utvikling kan gjøre det nødvendig 
å endre de tekniske spesifikasjonene. Ved endringer i 
de tekniske spesifikasjonene bør det tas hensyn til det 
arbeidet som utføres av ekspertgruppen for elektroniske 
meldingssystemer for fartøyer.

7) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 
uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 7 i rådsdirektiv 
91/672/EØF av 16. desember 1991 om gjensidig 
anerkjennelse av nasjonale skipsførersertifikater 
for transport av gods og passasjerer på innlands 
vannveier(2) —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

De tekniske spesifikasjonene for elektroniske meldingssystemer 
for fartøyer i fart på innlands vannveier er fastsatt i vedlegget.

(2) EFT L 373 av 31.12.1991, s. 29.

KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 164/2010

av 25. januar 2010

om tekniske spesifikasjoner for elektroniske meldingssystemer for fartøyer i fart på innlands 
vannveier som nevnt i artikkel 5 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/44/EF om harmoniserte 

vannveisinformasjonstjenester (RIS) på innlands vannveier i Fellesskapet(*)
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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, 25. januar 2010.

 For Kommisjonen

 José Manuel BARROSO

 President

_____________
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VEDLEGG

[Vedlegget er kunngjort i EUT L 57 av 6.3.2010, s. 3–154]

_________________


