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Høring - forslag til ny forordning om European Maritime Single
Window
I samarbeid med Samferdselsdepartementet forbereder Kystverket et EØS-posisjonsnotat
for forslag til en ny forordning fra EU-Kommisjonen om etablering av et European Maritime
Single Window (EMSW). Notatet vil danne grunnlaget for det videre arbeidet med
gjennomføringen i Norge av dette forslaget.
Kystverket ber om at eventuelle kommentarer til forslaget oversendes til Kystverket på epost: post@kystverket.no senest i løpet av tirsdag 22. august 2018. Merk kommentarene
med vår referanse 2018/1938.
Dere kan også finne informasjon om høringen på Kystverkets internettsider under fanen
Om Kystverket/Utgreiingar og høyringar.
Kystverket vil i tillegg invitere til et informasjonsmøte om arbeidet med forslaget den 17.
august 2018 på Gardermoen. Her vil det bli anledning til å gi nærmere kommentarer til
forslaget. Informasjon om møtetid og sted vil sendes ut til de som melder sin interesse.
Påmelding gjøres til bjørnar.kleppe@kystverket.no innen 1. august.
Bakgrunn
Forslaget til ny forordning er en konsekvens av arbeidet med å evaluere og revidere EUregelverk som omhandler sikkerhet og effektivitet i maritim transport. I den forbindelse ble
det gjennomført en spørreundersøkelse i 2017 som skulle avdekke hva som fungerte og
hva som ikke fungerte. Kommisjonen viser til at resultatet av revisjonen er at nåværende
regelverk ikke har virket etter sin hensikt, herunder har flere medlemsland hatt problemer
med å innføre et nasjonalt Single Window og man ser ikke at man har oppnådd den
forenkling som man har ønsket.
Det foreslås derfor at någjeldende rapporteringsdirektiv 2010/65 oppheves, og erstattes av
et nytt forslag om forordning om etablering av et European Maritime Single Window.
Norge har i dag et velfungerende nasjonalt Single Window (SafeSeaNetNorway - SSNN)
som inkluderer bruker/adgangskontrollsystem, fartøys- og lokasjonsregister og alle EU-
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pålagte meldeplikter. Dette brukes også for nasjonale meldeplikter og søknader som har
sitt opphav i nasjonal lovgivning.
Kort om innholdet
Forslaget innebærer at det skal etableres et EMSW som alle medlemsland forpliktes til å
bruke. EMSW skal bestå av et nettverk av National Single Window (NSW) med et
europeisk harmonisert brukergrensesnitt. Dette oppnås gjennom bruk av en felles
programpakke og i tillegg en nasjonalt tilpasset grensesnittfunksjon mot de nasjonale
myndigheter og havner som mottar data fra systemet. Prinsippet om å rapportere en gang
per anløp videreføres.
Forslaget peker ut de meldepliktene som skal avgis gjennom det nye EMSW. Dette
fremkommer av vedlegg 1 til forslaget. Listen inkluderer de meldepliktene som i dag
omfattes av EU-direktiv 2010/65. I tillegg pekes det ut nye meldeplikter som også skal
inkluderes og dermed avgis som en elektronisk melding i det nye ESW. Dette gjelder:
1. Informasjon om personer om bord i passasjerskip, jf. EU-direktiv 98/41/EC
2. Melding fra bulkskip, jf EU-direktiv 2001/96/EC.
3. Maritime Transport statistics jf. EU-direktiv 2009/42/EC
Disse meldepliktene avgis i dag ikke via SSNN.
Videre foreslås det at det skal etablerers et felleseuropeisk bruker- og
tilgangsstyringssystem. Det vil si at alle som er registrert i et europeisk NSW skal ha én
bruker for å rapporterer innen EU.
Videre gir forordningen Kommisjonen hjemmel til å definere de datasett og det dataformat
som EMSW skal bruke, og også til å endre og oppdatere listen over hvilke meldeplikter
som skal være omfattet av forordningen.
Når det gjelder håndteringen av nasjonale meldeplikter foreslås det at de nasjonale
meldepliktene skal inkluderes i EMSW. Dette skal gjøres ved at medlemsstater må
anmode Kommisjonen om å få inkludert nasjonale datasett i EMSW datasettet. Det er ikke
helt klart om Kommisjonen er forpliktet å legge til rette for nasjonale meldinger. Det er
derfor en uklarhet ved forslaget hvorvidt det kan være behov for å ha et nasjonalt system
ved siden av det europeiske.
Medlemsstaten pålegges å utpeke en nasjonal myndighet som ansvarlig for håndtering av
brukere og tjenesteytere i bruker- og adgangskontrollsystemet, samt å utpeke en nasjonal
myndighet som nasjonal koordinator for EMSW.
Forslaget til forordning ligger vedlagt.
Konsekvenser av forslaget
På den ene siden vil forslaget innebære en styrket harmonisering mellom de enkelte lands
NSW. Det vil bli en felles tilgangskontroll, en større grad av gjenbruk av rapportert
informasjon og en enhetlig arbeidsflyt. Dette vil bidra til administrativ forenkling for skip som
seiler mellom landene i unionen.
Det er deler av forslaget som er uklart og det er vanskelig å forutsi de nøyaktige
konsekvensene av forslaget. Det kan imidlertid fastslås at forslaget vil få konsekvenser for
dagens SafeSeaNet Norway (SSNN), og for brukerne av dagens løsning. Avhengig av
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hvordan nasjonale meldeplikter løses, vil noen av disse måtte videreføres basert på en
nasjonal løsning. Tilsvarende kan en se for seg konsekvenser når det gjelder fremtidig
utvikling av nasjonale meldeplikter for skip i Norge og for hvorvidt man får inkludere ikkeforskriftsfestede meldinger i den nye løsningen.

Med hilsen

Trond Ski
avdelingsdirektør

Jeanette Assev-Lindin
seniorrådgiver
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