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KOMMISJONSDIREKTIV 2013/49/EU 

av 11. oktober 2013 

om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/87/EF om fastsettelse av 

tekniske krav til fartøyer for fart på innlands vannveier(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 

2006/87/EF av 12. desember 2006 om fastsettelse av tekniske 

krav til fartøyer for fart på innlands vannveier, og om 

oppheving av rådsdirektiv 82/714/EØF(1), særlig artikkel 20 

nr. 1 første punktum, 

etter samråd med EUs datatilsynsmann og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I direktiv 2006/87/EF, reglene for besiktelse av 

fartøyer på Rhinen og 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 vannveisinformasjonstje-

nester (RIS) på innlands vannveier i Fellesskapet(2) 

fastsettes de viktigste kravene til utveksling av et 

minsteantall opplysninger om fartøysskrog  

mellom myndigheter for fartøyssertifisering og RIS-

myndigheter. 

2) Etter at direktiv 2006/87/EF trådte i kraft, er flere enn 

14 000 fartøyer blitt tildelt et unikt europeisk 

fartøyidentifiseringsnummer (ENI). Det store antallet 

ENI-numre gjør det vanskelig å utveksle opplysninger 

på en effektiv måte uten et egnet verktøy. Dette kan føre 

til økt sikkerhetsrisiko i forbindelse med driften av 

fartøyet (trafikkstyring), men også administrative 

problemer (f.eks. dobbelttelling i statistikk). ENI-

numrene lagres i AIS-transpondere for innlands 

vannveier i samsvar med kommisjonsforordning (EF) 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 272 av 12.10.2013,  

s. 41, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 52/2014 av  

8. april 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII 

(Transport), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 

nr. 49 av 28.8.2014, s. 26. 

(1) EUT L 389 av 30.12.2006, s. 1. 

(2) EUT L 57 av 6.3.2010, s. 1. 

nr. 415/2007 av 13. mars 2007 om tekniske spesifika-

sjoner for fartøysporingssystemer som nevnt i artikkel 5 

i europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/44/EF om 

harmoniserte vannveisinformasjonstjenester (RIS) på 

innlands vannveier i Fellesskapet(3) for at fartøy skal 

kunne identifiseres automatisk dersom de har et ENI-

nummer. 

3) Vedkommende myndigheter trenger disse opplysnin-

gene særlig for å unngå at samme fartøy tildeles to 

ENI-numre, mens RIS-myndigheter bruker opplysnin-

gene i mange RIS-systemer, for eksempel sluseplaner 

og slusestatistikk. Antallet AIS-transpondere for 

innlands vannveier øker fortsatt raskt, og dette gjør at 

effektiv utveksling av opplysninger er avgjørende for 

at trafikkstyringen skal fungere godt. Et sentralt 

elektronisk register (database med opplysninger om 

fartøysskrog) som alle myndigheter er tilknyttet er 

derfor nødvendig for å sikre effektiv utveksling av 

opplysninger og tilpasse vedlegget til dette direktiv til 

den tekniske utviklingen. 

4) Samtidig har antallet vedkommende myndigheter som 

kan utstede fellesskapssertifikater for fart på innlands 

vannveier økt betydelig. For tiden anvender 49 

myndigheter fra ni medlemsstater databasen til å 

identifisere fartøyer og tildele ENI-numre. Disse 

vedkommende myndigheter har behov for pålitelige 

opplysninger om fartøyet og fartøyets sertifikat for å 

kunne forberede tekniske inspeksjoner og utstede, 

fornye eller tilbakekalle sertifikater. Når et sertifikat er 

utstedt, fornyet eller tilbakekalt, skal alle andre 

vedkommende myndigheter underrettes. Manglende 

eller uriktige opplysninger kan føre til ufullstendige 

vurderinger fra den vedkommende myndighetens side, 

som kan fastslå en sikkerhetsrisiko og en feil 

anvendelse av kravene fastsatt i direktiv 2006/87/EF. 

5) Det økte antallet vedkommende EU-myndigheter og 

det faktum at ikke alle medlemsstater utveksler 

opplysninger om tildeling av ENI-numre med andre 

medlemsstater har en negativ virkning på den effektive 

utvekslingen av opplysninger dem imellom, som i sin 

tur påvirker utstedelsen av sertifikater i henhold til 

kravene i direktiv 2006/87/EF ettersom det er mulig at 

to sertifikater kan utstedes på grunnlag av samme ENI-

nummer. Dette står i kontrast til situasjonen på Rhinen, 

der det finnes bare noen få myndigheter som utsteder 

sertifikater og alle myndigheter på Rhinen aktivt 

  

(3) EUT L 105 av 23.4.2007, s. 35. 
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kommuniserer med hverandre, noe som gir en effektiv 

flyt av opplysninger mellom dem. En effektiv 

utveksling av opplysninger basert på databasen med 

opplysninger om fartøysskrog er derfor en nødvendig 

forutsetning for å kunne garantere et likeverdig 

sikkerhetsnivå mellom fellesskapssertifikatet for fart 

på innlands vannveier og sertifikatet som utstedes i 

henhold til artikkel 22 i Den reviderte konvensjon om 

skipsfart på Rhinen. 

6) Det er nødvendig å sikre at beskyttelsesnivået for 

fysiske personer i forbindelse med behandling av 

personopplysninger ved fartøyidentifikasjon oppfyller 

kravene fastsatt i europaparlaments- og rådsdirektiv 

95/46/EF av 24. oktober 1995 om vern av fysiske 

personer i forbindelse med behandling av person-

opplysninger og om fri utveksling av slike opplys-

ninger(1) og i 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(2). 

7) Direktiv 2006/87/EF bør derfor endres. 

8) Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med 

uttalelse fra komiteen nevnt i 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(3) — 

VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

Artikkel 1 

Vedlegg II til direktiv 2006/87/EF endres som angitt i 

vedlegget til dette direktiv. 

  

(1) EFT L 281 av 23.11.1995, s. 31. 

(2) EFT L 8 av 12.1.2001, s. 1. 

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

Artikkel 2 

Medlemsstater som har innlands vannveier som nevnt i 

artikkel 1 nr. 1 i direktiv 2006/87/EF, skal innen ett år etter 

ikrafttredelsen av dette direktiv sette i verk de lover og 

forskrifter som er nødvendige for å etterkomme dette direktiv. 

De skal umiddelbart oversende Kommisjonen teksten til disse 

bestemmelsene. 

Når disse bestemmelsene vedtas av medlemsstatene, skal de 

inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises 

til direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for 

henvisningen fastsettes av medlemsstatene. 

Artikkel 3 

All behandling av personopplysninger i forbindelse med dette 

direktiv skal skje i samsvar med direktiv 95/46/EF og forord-

ning (EF) nr. 45/2001. 

Artikkel 4 

Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i 

Den europeiske unions tidende. 

Artikkel 5 

Dette direktiv er rettet til de medlemsstatene som har innlands 

vannveier som nevnt i artikkel 1 nr. 1 i direktiv 2006/87/EF. 

Utferdiget i Brussel, 11. oktober 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____ 
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VEDLEGG 

[Vedlegget er publisert i EUT L 272 av 12.10.2013, s. 43] 

 ____________  


