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COMMISSIE
BESLUIT VAN DE COMMISSIE
van 31 juli 2009
tot oprichting van een stuurgroep op hoog niveau voor het SafeSeaNet
(Kennisgeving geschied onder nummer C(2009) 5924)
(Voor de EER relevante tekst)

(2009/584/EG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,
Gelet op Richtlijn 2002/59/EG van het Europees Parlement en
de Raad van 27 juni 2002 betreffende de invoering van een
communautair monitoring en informatiesysteem voor de zee
scheepvaart (1), en met name op punt 2.2. van bijlage III,

SafeSeaNet-systeem aan te pakken, met name rekening
houdend met de doelstellingen van het geïntegreerde ma
ritieme beleid van de Europese Unie en de strategische
doelstelling voor het zeevervoerbeleid van 2018, als uit
eengezet in de mededeling van de Commissie inzake de
strategische doelstellingen en aanbevelingen voor het zee
vervoersbeleid van de EU tot 2018 (3),

BESLUIT:

Overwegende hetgeen volgt:
(1)

De Commissie is verantwoordelijk voor het beheer en de
ontwikkeling op beleidsniveau van het centrale SafeSea
Net-systeem, alsook voor het toezicht op de functione
ring van dit SafeSeaNet-systeem, in samenwerking met de
lidstaten.

Artikel 1
De stuurgroep op hoog niveau voor het SafeSeaNet
De stuurgroep op hoog niveau voor het SafeSeaNet-systeem,
hierna „de stuurgroep” genoemd, wordt hierbij opgericht.
Artikel 2

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Overeenkomstig punt 2.2. van bijlage III van Richtlijn
2002/59/EG moet de Commissie een stuurgroep op
hoog niveau aanwijzen om haar bij te staan bij het be
heer van het SafeSeaNet-systeem.
Deze stuurgroep op hoog niveau moet derhalve worden
opgericht en de taken en structuur ervan moeten worden
omschreven.
De stuurgroep op hoog niveau moet worden samen
gesteld uit vertegenwoordigers van de lidstaten en de
Commissie.
Overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1406/2002 van
het Europees Parlement en de Raad (2) is het Europees
Agentschap voor maritieme veiligheid (EMSA) belast met
de technische tenuitvoerlegging van het SafeSeaNet-sys
teem, in samenwerking met de lidstaten en de Commis
sie; daarom moet dit agentschap nauw worden betrokken
bij de werkzaamheden van de stuurgroep op hoog
niveau.
Het is ook noodzakelijk de strategische kwesties met
betrekking tot de toekomstige ontwikkeling van het

(1) PB L 208 van 5.8.2002, blz. 10.
(2) PB L 208 van 5.8.2002, blz. 1.

Taken
De Commissie kan de stuurgroep raadplegen over elke kwestie
in verband met de huidige en toekomstige ontwikkelingen van
SafeSeaNet, met inbegrip van de bijdrage daarvan tot de mari
tieme bewaking vanuit holistisch gezichtspunt.
De taken van de stuurgroep zijn:
a) aanbevelingen te doen met het oog op verbetering van de
effectiviteit en de beveiliging van SafeSeaNet;
b) passende begeleiding te bieden bij de ontwikkeling van
SafeSeaNet;
c) de Commissie bij te staan bij de evaluatie van de capaciteit
van SafeSeaNet;
d) het in punt 2.3 van bijlage III van Richtlijn 2002/59/EG
bedoelde „Interface and functionalities control document”,
en de wijzigingen daarvan, goed te keuren.
(3) COM(2009) 8 definitief.
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Artikel 3
Aanwijzing van leden
1.
De groep wordt samengesteld uit één vertegenwoordiger
per lidstaat en een vertegenwoordiger van de Commissie.
2.
De lidstaten wijzen hun vertegenwoordigers in de stuur
groep, en de plaatsvervangers daarvan, aan voor een periode van
drie jaar, die kan worden vernieuwd. Het betreft ambtenaren op
hoog niveau.
3.
De door de Commissie aan te wijzen leden van de stuur
groep zijn ambtenaren op hoog niveau.
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4.
De bij de werkzaamheden van de stuurgroep of subgroep
verkregen informatie mag niet openbaar worden gemaakt wan
neer de Commissie deze als vertrouwelijk aanmerkt.
5.
De stuurgroep en haar subgroepen vergaderen normaliter
in de kantoren van de Commissie overeenkomstig de procedu
res en het tijdschema die door de Commissie worden vast
gesteld. Het secretariaat van de groep wordt verzorgd door de
Commissie.
6.
De groep stelt haar reglement van orde vast op basis van
het door de Commissie vastgestelde standaardreglement van
orde.

4.
Een vertegenwoordiger van het Europees Agentschap voor
maritieme veiligheid (EMSA) neemt als waarnemer deel aan de
vergaderingen van de stuurgroep. Het EMSA wordt vertegen
woordigd op hoog niveau.

7.
De Commissie kan samenvattingen, conclusies, deelcon
clusies of werkdocumenten van de groep publiceren.

5.
Vertegenwoordigers van de leden van de Europese Eco
nomische Ruimte kunnen de vergaderingen van de stuurgroep
als waarnemer bijwonen.

Vergaderkosten

6.
De leden van de stuurgroep blijven in functie tot het
moment dat zij worden vervangen of tot het einde van hun
termijn.
7.
Leden die niet langer in staat zijn daadwerkelijk bij te
dragen tot de beraadslagingen van de stuurgroep of die ontslag
nemen, kunnen worden vervangen.
Artikel 4
Functionering
1.
De stuurgroep wordt voorgezeten door een vertegenwoor
diger van de Commissie.
2.
Met instemming van de Commissie kunnen subgroepen
worden opgericht voor het onderzoeken van specifieke kwesties
op basis van een door de stuurgroep opgesteld mandaat. Deze
subgroepen worden ontbonden zodra hun mandaat is uit
gevoerd.
3.
Wanneer dit nuttig en/of noodzakelijk is, kan de vertegen
woordiger van de Commissie die de stuurgroep voorzit, deskun
digen met specifieke kennis over een op de agenda staand
thema uitnodigen deel te nemen aan de vergadering van de
stuurgroep of een subgroep.

Artikel 5
Alle reis- en eventuele verblijfkosten van de leden, deskundigen
en waarnemers met betrekking tot de werkzaamheden van de
stuurgroep worden door de Commissie vergoed overeenkomstig
haar interne regels voor de vergoeding van de onkosten van
deskundigen.
De leden van de stuurgroep worden niet bezoldigd voor hun
diensten.
Vergaderkosten worden vergoed binnen de grenzen van het
jaarlijkse budget dat door de verantwoordelijke diensten van
de Commissie aan de groep wordt toegewezen.
Artikel 6
Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking op de dag van zijn bekendmaking
in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 31 juli 2009.
Voor de Commissie
Antonio TAJANI

Vicevoozitter

