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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(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til 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(1), særlig artikkel 27 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Konkurranseevnen i europeisk sjøtransport kan forbedres gjennom en mer effektiv bruk av ressurser og bedre utnyttelse 

av elektronisk informasjon. 

2) For å maksimere effektiviteten og unngå dobbeltarbeid må det bygges på eksisterende plattformer, tekniske løsninger og 

standardiseringsordninger på nasjonalt plan og unionsplan, slik at det også dras nytte av investeringer som allerede er 

gjort. 

3) Unionens system for utveksling av maritim informasjon, SafeSeaNet, som er opprettet i samsvar med direktiv 

2002/59/EF, forbedrer sjøsikkerheten, havne- og sjøfartssikkerheten, miljøvernet og forurensningsberedskapen og gir 

dessuten mulighet for at det i samsvar med unionsregelverket utveksles ytterligere informasjon for å øke effektiviteten i 

sjøtrafikken og sjøtransporten. 

4) For å redusere kostnader, unngå opprettelse av flere styringsgrupper og dra nytte av erfaringen i styringsgruppen på høyt 

nivå, bør dens forvaltningsprinsipper og arbeidsoppgaver tilpasses, slik at de inkluderer ytterligere områder som 

omfattes av direktivet. 

5) I henhold til direktiv 2002/59/EF skal medlemsstatene og Kommisjonen samarbeide om å utvikle og ajourføre Unionens 

system for utveksling av maritim informasjon på grunnlag av de erfaringene som høstes i forbindelse med driften av 

systemet, dets muligheter og dets funksjoner, med sikte på å forbedre det, idet det tas hensyn til utviklingen innen 

informasjons- og kommunikasjonsteknologi. 

6) Det er høstet erfaringer og gjort tekniske framskritt, særlig i utviklingen av et samvirkende system for informasjons-

utveksling som kan kombinere informasjon fra SafeSeaNet med informasjon fra Unionens øvrige systemer for overvåking 

og sporing (CleanSeaNet, Den europeiske unions datasenter for langtrekkende identifisering og sporing av skip (EUs senter 

for LRIT-data) og Thetis) og fra eksterne systemer (f.eks. satellitt-AIS), og dette har ført til bedre vilkår for de integrerte 

maritime tjenestene. Det er lansert flere satellitt-AIS-initiativer, også av medlemsstatene, og dette bekrefter de driftsmessige 

fordelene ved å ha tilgang til SAT-AIS-data. 

7) Det europeiske sjøsikkerhetsbyrås systemer og applikasjoner kan gi medlemsstatenes myndigheter og Unionens organer 

omfattende informasjon om f.eks. fartøyposisjoner, farlig last og forurensning samt yte støttetjenester på områder som 

kystvakt, bekjempelse av piratvirksomhet og statistikk, i samsvar med tilgangsrettighetene gitt i samsvar med det 

grensesnitt- og funksjonskontrolldokumentet som er innført og blir vedlikeholdt i henhold til direktivets artikkel 22a og 

vedlegg III.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 308 av 29.10.2014, s. 82, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 61/2015 av 20. mars 2015 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 29 av 19.5.2016, s. 46. 

(1) EFT L 208 av 5.8.2002, s. 10. 
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8) Forvaltningen av systemet og dets tekniske forbedringer drøftes regelmessig med medlemsstatene i SafeSeaNets 

styringsgruppe på høyt nivå, som ble nedsatt ved kommisjonsbeslutning 2009/584/EF(1). Denne gruppen drøfter også de 

forbedringene som har ført til teknisk integrering av de forskjellige systemene og applikasjonene som er utviklet. Disse 

framskrittene og Det europeiske sjøsikkerhetsbyrås prøving av et integrert miljø for maritim informasjon har gitt 

synergier og forbedrede funksjoner og tjenester i systemene. 

9) Vedlegg III til direktiv 2002/59/EF bør derfor endres for å gjenspeile disse tekniske framskrittene og de erfaringene som 

er høstet i forbindelse med SafeSeaNet. 

10) Vedlegg III til direktiv 2002/59/EF, som omhandler Unionens system for utveksling av maritim informasjon og viser til 

annet relevant unionsregelverk, bør gjøres tydeligere ved at det spesifiseres hvilke unionsrettsakter som for øyeblikket 

anvendes i forbindelse med SafeSeaNet, f.eks. europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/59/EF(2), europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2005/35/EF(3), europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/16/EF(4) og europaparlaments- og rådsdirektiv 

2010/65/EU(5). Når det gjelder nevnte rettsakter, kan bruken av SafeSeaNet ytterligere lette utvekslingen og delingen av 

informasjon og bruken av systemet, det integrerte informasjonssystemet og en plattform for å sikre tilnærming og 

samvirkingsevne mellom maritime systemer og applikasjoner, herunder rombasert teknologi. 

11) Den utviklingen som gjenspeiles i dette direktiv, kan også spille en sentral rolle i utviklingen av et felles miljø for 

informasjonsutveksling (CISE) på sjøfartsområdet, som er en frivillig samarbeidsprosess i Den europeiske union med 

sikte på å øke og fremme deling av relevant informasjon mellom myndigheter med ansvar for overvåking til havs. 

12) Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med uttalelse fra Komiteen for sjøsikkerhet og hindring av forurensning 

fra skip (COSS) — 

VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

Artikkel 1 

Vedlegg III til direktiv 2002/59/EF erstattes med teksten i vedlegget til dette direktiv. 

Artikkel 2 

1. Medlemsstatene skal innen 18. november 2015 sette i kraft 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. 

2. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til de viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på det 

området dette direktiv omhandler. 

Artikkel 3 

Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

  

(1) 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). 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/59/EF av 27. november 2000 om mottaksanlegg i havner for avfall og lasterester fra skip (EFT  

L 332 av 28.12.2000, s. 81). 

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/35/EF av 7. september 2005 om forurensning fra skip og om innføring av sanksjoner, herunder 

strafferettslige sanksjoner, for ulovlig forurensning (EUT L 255 av 30.9.2005, s. 11). 

(4) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/16/EF av 23. april 2009 om havnestatskontroll (EUT L 131 av 28.5.2009, s. 57). 

(5) 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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Artikkel 4 

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel, 28. oktober 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

«VEDLEGG III 

ELEKTRONISKE MELDINGER OG UNIONENS SYSTEM FOR UTVEKSLING AV MARITIM INFORMASJON 

(SAFESEANET) 

1. Generelt konsept og oppbygning 

Unionens system for utveksling av maritim informasjon, SafeSeaNet, skal gjøre det mulig å motta, lagre, spore og 

utveksle informasjon med henblikk på sjøsikkerhet, havne- og sjøfartssikkerhet, vern av havmiljøet og effektivitet i 

sjøtrafikken og sjøtransporten. 

SafeSeaNet er et spesialisert system som er opprettet for å gjøre det lettere å utveksle informasjon elektronisk mellom 

medlemsstatene og forsyne Kommisjonen og medlemsstatene med relevant informasjon i samsvar med unionsregelverket. 

Det består av et nettverk av nasjonale SafeSeaNet-systemer i medlemsstatene og et sentralt SafeSeaNet-system som 

fungerer som et knutepunkt. 

Unionens system for utveksling av maritim informasjon skal forbinde alle nasjonale SafeSeaNet-systemer som er 

opprettet i henhold til dette direktiv, og skal omfatte også det sentrale SafeSeaNet-systemet. 

2. Forvaltning, drift, utvikling og vedlikehold 

2.1. Ansvarsområder 

2.1.1. Nasjonale  SafeSeaNet -sys t emer  

Medlemsstatene skal opprette og vedlikeholde et nasjonalt SafeSeaNet-system som gjør at godkjente brukere kan 

utveksle maritim informasjon under ledelse av en vedkommende nasjonal myndighet. 

Vedkommende nasjonale myndighet skal være ansvarlig for forvaltningen av det nasjonale systemet, som skal omfatte 

ansvar for nasjonal koordinering av databrukere og dataleverandører samt for å sikre at UN/LOCODE-områder utpekes 

og den nødvendige nasjonale IT-infrastrukturen og de framgangsmåtene som er beskrevet i grensesnitt- og 

funksjonskontrolldokumentet nevnt i nr. 2.3, innføres og vedlikeholdes. 

Det nasjonale SafeSeaNet-systemet skal gjøre det mulig å kople sammen godkjente brukere under ledelse av 

vedkommende nasjonale myndighet og kan gjøres tilgjengelig for identifiserte aktører innen skipsfart (redere, agenter, 

skipsførere, avskipere mfl.) når de er godkjent av vedkommende nasjonale myndighet, særlig for å lette elektronisk 

innlevering og mottak av rapporter i samsvar med unionsregelverket. 

2.1.2. Sen t ra l t  Sa feSeaNet -sys tem 

Kommisjonen har ansvaret for forvaltningen og utviklingen på politisk plan av det sentrale SafeSeaNet-systemet og for 

tilsynet med SafeSeaNet-systemet, i samarbeid med medlemsstatene, mens Det europeiske sikkerhetsbyrå, i samarbeid 

med medlemsstatene og Kommisjonen og i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1406/2002(1), 

har ansvaret for: 

— teknisk gjennomføring og dokumentasjon av SafeSeaNet, 

— utvikling, drift og integrering av elektroniske meldinger og data samt vedlikehold av grensesnittene mot det 

sentrale SafeSeaNet-systemet, herunder AIS-data fra satellitter, og de forskjellige informasjonssystemene som er 

nevnt i dette direktiv og beskrevet i nr. 3. 

Det sentrale SafeSeaNet-systemet skal som et knutepunkt kople sammen alle nasjonale SafeSeaNet-systemer og opprette 

nødvendig IT-infrastruktur og nødvendige framgangsmåter som beskrevet i grensesnitt- og funksjonskontrolldokumentet 

nevnt i nr. 2.3.  

  

(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). 
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2.2. Forvaltningsprinsipper 

Kommisjonen skal opprette en styringsgruppe på høyt nivå som fastsetter sin forretningsorden, og som består av 

representanter fra medlemsstatene og Kommisjonen, for å: 

— gi anbefalinger til forbedring av systemets effektivitet og sikkerhet, 

— gi relevant veiledning om utvikling av systemet, 

— bistå Kommisjonen med vurdering av systemets yteevne, 

— gi relevant veiledning om utvikling av den samvirkende plattformen for datautveksling som kombinerer informasjon 

fra SafeSeaNet med informasjon fra de andre informasjonssystemene nevnt i nr. 3, 

— godkjenne grensesnitt- og funksjonskontrolldokumentet nevnt i nr. 2.3 og eventuelle endringer av dette, 

— vedta retningslinjer for innhenting og spredning gjennom SafeSeaNet av informasjon som gjelder vedkommende 

myndigheter utpekt av medlemsstatene for å ivareta relevante oppgaver i henhold til dette direktiv, 

— samarbeide med andre relevante arbeidsfora, særlig gruppen for administrativ forenkling og elektroniske 

informasjonstjenester på sjøfartsområdet. 

2.3. Grensesnitt- og funksjonskontrolldokument samt teknisk dokumentasjon 

Kommisjonen skal i nært samarbeid med medlemsstatene utarbeide og vedlikeholde et grensesnitt- og funksjons-

kontrolldokument (IFCD). 

Dette dokumentet skal inneholde en detaljert beskrivelse av de ytelseskravene og framgangsmåtene som gjelder for de 

nasjonale og sentrale delene av SafeSeaNet-systemet, og som skal sikre samsvar med det relevante unionsregelverket. 

Dokumentet skal inneholde regler for: 

— veiledning om tilgangsrettigheter for datakvalitetsstyring, 

— integrering av dataene nevnt i nr. 3 og spredning av disse via SafeSeaNet-systemet, 

— driftsrutiner for Byrået og medlemsstatene som definerer metodene for kontroll av datakvaliteten i SafeSeaNet, 

— sikkerhetsspesifikasjoner for overføring og utveksling av data og 

— arkivering av informasjon på nasjonalt og sentralt plan. 

Dokumentet skal angi metodene for lagring av og tilgang til informasjon om farlig eller forurensende last i forbindelse 

med rutetrafikk som det er gitt unntak for i samsvar med artikkel 15. 

Teknisk dokumentasjon for SafeSeaNet, f.eks. standarder for datautvekslingsformat, samvirkingsevne med andre 

systemer og applikasjoner, brukerhåndbøker, spesifikasjoner for nettverkssikkerhet samt referansedatabaser som brukes 

til støtte i forbindelse med rapporteringsplikten, skal utarbeides og vedlikeholdes av Byrået i samarbeid med 

medlemsstatene. 

3. Utveksling og deling av data 

Systemet skal bruke industristandarder og kunne fungere sammen med de offentlige og private systemene som brukes 

til å utarbeide, levere eller motta informasjon innenfor SafeSeaNet. 
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Kommisjonen og medlemsstatene skal samarbeide for å undersøke gjennomførbarheten og utviklingen av funksjonalitet 

som så langt det er mulig vil sikre at dataleverandørene, herunder redere, eiere, agenter, operatører, avskipere og relevante 

myndigheter, bare behøver å sende inn informasjon én gang, idet det tas behørig hensyn til forpliktelsene i direktiv 

2010/65/EU(1) og annet relevant unionsregelverk. Medlemsstatene skal sikre at den innsendte informasjonen er 

tilgjengelig for bruk i alle relevante systemer for rapportering, melding og informasjonsdeling samt i alle relevante 

overvåkings- og informasjonssystemer for sjøtrafikk. 

For dette formål skal medlemsstatene utvikle og vedlikeholde de nødvendige grensesnittene for automatisk elektronisk 

overføring av data til SafeSeaNet. 

Det sentrale SafeSeaNet-systemet skal brukes for å formidle elektroniske meldinger og data som utveksles eller deles i 

samsvar med dette direktiv og relevant unionsregelverk, bl.a.: 

— artikkel 12 nr. 3 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/59/EF(2) av 27. november 2000 om mottaksanlegg i 

havner for avfall og lasterester fra skip, 

— artikkel 10 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/35/EF(3) av 7. september 2005 om forurensning fra skip og 

om innføring av sanksjoner, herunder strafferettslige sanksjoner, for ulovlig forurensning, 

— artikkel 24 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/16/EF(4) av 23. april 2009 om havnestatskontroll, 

— artikkel 6 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/65/EU av 20. oktober 2010 om meldingsformaliteter for skip 

som ankommer og/eller går fra havner i medlemsstatene, dersom artikkelen får anvendelse. 

Driften av SafeSeaNet-systemet bør bidra til fremming og opprettelse av et europeisk sjøtransportområde uten 

hindringer. 

Når det etter internasjonalt vedtatte regler er tillatt å videresende LRIT-informasjon om fartøyer fra tredjestater, skal 

SafeSeaNet brukes til med et tilstrekkelig sikkerhetsnivå å formidle til medlemsstatene den LRIT-informasjonen som er 

mottatt i samsvar med artikkel 6b i dette direktiv. 

4. Sikkerhet og tilgangsrettigheter 

Det sentrale SafeSeaNet-systemet og de nasjonale SafeSeaNet-systemene skal oppfylle de kravene til fortrolig behandling 

av informasjon som er fastsatt i dette direktiv, og de sikkerhetsprinsippene og spesifikasjonene som er beskrevet i 

grensesnitt- og funksjonskontrolldokumentet, særlig når det gjelder tilgangsrettigheter. 

Medlemsstatene skal identifisere alle brukere som har fått tildelt en rolle og tilgangsrettigheter i samsvar med grensesnitt- 

og funksjonskontrolldokumentet.» 

 __________  

  

(1) 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). 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/59/EF av 27. november 2000 om mottaksanlegg i havner for avfall og lasterester fra skip (EFT 

L 332 av 28.12.2000, s. 81). 

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/35/EF av 7. september 2005 om forurensning fra skip og om innføring av sanksjoner, herunder 

strafferettslige sanksjoner, for ulovlig forurensning (EUT L 255 av 30.9.2005, s. 11). 

(4) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/16/EF av 23. april 2009 om havnestatskontroll (EUT L 131 av 28.5.2009, s. 57). 


