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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2019/838 

av 20. februar 2019 

om tekniske spesifikasjoner for fartøysporingssystemer og om oppheving av forordning (EF) nr. 415/2007(*) 

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 vannveisinforma-

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

ut fra følgende betraktninger: 

1) De tekniske spesifikasjonene for fartøysporingssystemer, fastsatt ved kommisjonsforordning (EF) nr. 415/2007(2), bør 

ajourføres og presiseres, idet det tas hensyn til erfaringen fra anvendelsen av spesifikasjonene samt den tekniske 

utviklingen og ajourføringene av de internasjonale standardene som ligger til grunn. 

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

2005/44/EF. 

3) I samsvar med artikkel 1 nr. 2 i direktiv 2005/44/EF skal det i de tekniske spesifikasjonene tas behørig hensyn til 

arbeidet som er utført av internasjonale organisasjoner. Det skal sikres sammenheng med andre former for 

trafikkstyringstjenester, særlig trafikkstyrings- og informasjonstjenester for skipsfart. 

4) For å gjøre transporten på innlands vannveier mer effektiv bør de tekniske spesifikasjonene utvides til å omfatte 

bestemmelser om anvendelsesspesifikke meldinger for fartøysporingssystemer. 

5) For å bedre sikkerheten i sjøfarten bør de tekniske spesifikasjonene for fartøysporingssystemer utvides til å omfatte 

bestemmelser om navigasjonshjelpemidler for fart på innlands vannveier. 

6) Denne forordning bør ikke berøre bestemmelsene i europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2016/1148(3) om tiltak for å 

sikre et høyt felles nivå for sikkerhet i nettverks- og informasjonssystemer i hele Unionen. 

7) I henhold til artikkel 12 nr. 2 i direktiv 2005/44/EF bør de tekniske spesifikasjonene tre i kraft umiddelbart etter at de er 

kunngjort, og medlemsstatene bør være forpliktet til å anvende disse spesifikasjonene senest 12 måneder etter at de er 

trådt i kraft. 

8) Forordning (EF) nr. 415/2007 bør derfor oppheves. 

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

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 138 av 24.5.2019, s. 31, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 265/2019 av  

25. oktober 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. 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 

(EUT L 105 av 23.4.2007, s. 35). 

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2016/1148 av 6. juli 2016 om tiltak for å sikre et høyt felles nivå for sikkerhet i nettverks- og 

informasjonssystemer i hele Unionen (EUT L 194 av 19.7.2016, s. 1). 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

De tekniske spesifikasjonene for fartøysporingssystemer ved fart på innlands vannveier er fastsatt i vedlegget til denne 

forordning. 

Artikkel 2 

Forordning (EF) nr. 415/2007 oppheves. Henvisninger til den opphevede forordningen skal forstås som henvisninger til denne 

forordning. 

Artikkel 3 

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

Den får anvendelse fra 13. juni 2020. 

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

Utferdiget i Brussel 20. februar 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 
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[Vedlegget er kunngjort i EUT L 138 av 24.5.2019, s. 33–69.] 


