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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2018/2032 

av 20. november 2018 

om endring av kommisjonsforordning (EF) nr. 416/2007 med hensyn til de tekniske spesifikasjonene for 

meldinger til fartøyer(*) 

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 vannveis-

informasjonstjenester (RIS) på innlands vannveier i Fellesskapet(1), særlig artikkel 5 nr. 1 bokstav c), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Kommisjonsforordning (EF) nr. 416/2007(2) bør ajourføres, presiseres og klargjøres idet det tas hensyn til den tekniske 

utviklingen og erfaringene fra anvendelsen av forordning (EF) nr. 416/2007. 

2) De tekniske spesifikasjonene for meldinger til fartøyer bør baseres på de tekniske prinsippene i vedlegg II til direktiv 

2005/44/EF. 

3) For å bedre sikkerheten i sjøfarten bør meldinger til fartøyer utvides til å omfatte en ny type værmeldinger. 

4) Referansetabellene om vannstand bør fjernes fra vedlegget til forordning (EF) nr. 416/2007, ettersom referansedataene i 

tabellene, for eksempel referanseverdiene for lavvann og høyvann, er dynamiske. Disse dataene bør inkluderes og 

vedlikeholdes i det europeiske systemet for forvaltning av referansedata (European Reference Data Management System 

– ERDMS), som drives av Kommisjonen. 

5) Det er behov for en mer enhetlig redigering og applikasjonsutvikling for å skape tjenester som virker bedre sammen. 

Derfor bør kodingsretningslinjer for redaktører og applikasjonsutviklere inngå i de tekniske spesifikasjonene, som 

tillegg A og B til vedlegget. 

6) Datautveksling mellom myndighetene anbefales i forordning (EF) nr. 416/2007. For å forbedre denne datautvekslingen 

bør spesifikasjoner for datautvekslingen føres opp i tillegg D til vedlegget, slik at medlemsstatene kan gjøre sine 

systemer samvirkende. 

7) For at medlemsstatene skal kunne kode meldinger til fartøyer på en konsekvent og samvirkende måte, bør 

referansetabellene i tillegg E forbedres. For dette formål bør det fastsettes nye koder i en ny referansetabell som 

inneholder harmoniserte etiketter til søking i det grafiske brukergrensesnittet. Videre bør det tilføyes nye tagger, verdier 

og koder i eksisterende referansetabeller, og overflødige elementer bør fjernes. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 332 av 28.12.2018, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 88/2019 av 29. mars 2019 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), ennå ikke kunngjort. 

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

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 416/2007 av 22. mars 2007 om tekniske spesifikasjoner for meldinger til fartøyer som nevnt i artikkel 5 i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/44/EF om harmoniserte vannveisinformasjonstjenester (RIS) på innlands vannveier i Fellesskapet 

(EUT L 105 av 23.4.2007, s. 88). 
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8) De reviderte tekniske spesifikasjonene bør sikre at referansetabellene i tillegg E også er tilgjengelige elektronisk, i det 

europeiske systemet for forvaltning av referansedata, som drives av Europakommisjonen. 

9) I samsvar med artikkel 12 nr. 2 i direktiv 2005/44/EF bør medlemsstatene, for å overholde artikkel 4 i samme direktiv, 

treffe de tiltak som er nødvendige for å etterkomme kravene fastsatt i denne forordning senest 30 måneder etter at den 

har trådt i kraft. 

10) Forordning (EF) nr. 416/2007 bør derfor endres. 

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

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegget til kommisjonsforordning (EF) nr. 416/2007 erstattes med teksten i vedlegget til denne forordning. 

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 20. november 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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[Vedlegget er kunngjort i EUT L 332 av 28.12.2018, s. 3–181.] 


