
22 листопада 2021 року
Вірджинія Оганесян (Секретаріат Дунайської Комісії)
Бенджамін Бойер (Секретаріат ЦКСР)

Назустріч точним даним про європейський флот
Вебінар щодо Європейської бази даних корпусів
проект «Сприяння транспортному розвитку річки Дніпро



IWT policy 

platform

• Декілька європейських баз даних на національному або міжнародному рівнях

• Обмежене використання таких даних для розробки деяких державних політик
або для аналізу ринку (наприклад, оцінка впливу регуляторних змін)

Цілі:

• Підвищити обізнаність про наявні бази даних

• Оцінити можливу додаткову вигоду поєднання різних джерел даних для
підтримки регуляторної роботи, політичних ініціатив та спостереженням за
ринком

• Розробити рекомендації для всестороннього інформаційного сховища щодо
європейського флоту

Вихідна позиція
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Були використані два взаємодоповнюючі підходи

=> од ин – направлений на доступні відомості в чотирьох основних базах
даних сектору внутрішнього судноплавства (які, по більшості, стосуються зон
Рейну та Дунаю); 

=> інший – визначений потребами запитів про статистичні дані від сторін, 
що приймають рішення («озеленення», діджиталізація та безпека) або
проводять аналіз ринку.

Джерела: 

Огляд літератури + інтерв'ю + відгуки від поетапних заходів + зауваження зі
сторони дорадчої ради Platina

Методика
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 EHDB - Європейська база даних суднових корпусів згідно встановленого за
Директивою 2016/1629 (ЄС). Дані від інспекційних органів (24 поля даних) + 
копія суднового свідоцтва (за зразком згідно ES-TRIN).

 SPE-CDNI: Електронна система, що використовується для сплати за масляні
та нафтовмісні відходи згідно частини А Конвенції про збір, зберігання та
прийом відходів, що утворюються під час судноплавства Рейном та іншими
внутрішніми водними шляхами (Конвенція CDNI). Цільові внески за
утилізацію відходів сплачуються під час бункерування судна завдяки
використання ЕКО-картки на бункерувальних станціях.

 Національна голландська сертифікаційна база даних.  Дані від органів, що
проводять огляд суден (див. презентацію пана Еріка ван Хіса).

 База даних IVR: реєстр суден внутрішнього плавання Міжнародної асоціації, 
яка представляє спільні інтереси представників внутрішнього
судноплавства та страхування (з 1879 р., а з 2014 р. - онлайн).

Відбір баз даних
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Правова основа

 Ст. 19 Директиви (ЄС) 2016/1629 та ст. 2.19 Правил інспектування суден на
Рейні (RVIR) => EHDB повинна містити вибіркову інформацію щодо суден
внутрішнього плавання.

Дані в EHDB можуть слугувати для таких цілей: 

 Застосування Директиви (ЄС) 2016/1629 (тобто застосування технічних
вимог до суден та співпраця між сертифікаційними органами) та Директиви
2005/44/EC про гармонізовані річкові інформаційні послуги (РІС)

 Забезпечення управління інфраструктурою та рухом транспорту на
внутрішніх водних шляхах

 Забезпечення безпеки судноплавства або вжиття заходів щодо цього

 Збір статистичних даних

Огляд EHDB
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Права доступу (Додаток 2 Делегованого Розпорядження (ЄС) 2020/474)

 повний доступ надається серитфікаційним органам;

 обмежений доступ надається операторам РІС для застосування Директиви 2005/44/EC; 

 надається доступ тільки для читання статистичним органам, уповноваженим міжнародним
організаціям та «органам, що забезпечують рух на водних шляхах та управління
інфраструктурою, а також ті, що підтримують або забезпечують безпеку судноплавства»;

 доступ тільки для читання надається органам третіх країн у відповідності до ст. 19(5) 
Директиви ЄС 2016/1629.

Набір даних (Додаток 2 до ES-TRIN + RVIR/Директиви (ЄС) 2016/1629)

 10 обов'язкових та 14 факультативних полів даних (дані для ідентифікації);

 видані, поновлені, замінені та вилучені свідоцтва, а також будь-які заяви, за якими було
відмовлено, або рішення ще очікується;

 електронна копія свідоцтва судна в PDF файлі (із підписом та печаткою).

Огляд EHDB
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Огляд EHDB
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Статус EHDB

Кількість “активних” суден у EHDB (21/01/2020)

Країна
Кількість 

суден

Дата останнього 

оновлення

Кількість 

організацій

AT 343 01/2020 1

BE 1 731 07/2018 3

BG 344 12/2019 3

CZ 408 11/2019 1

FR 2522 12/2019 1

GB 98 06/2019 1

HR 201 01/2020 1

LU 15 07/2018 1

NL 6714 10/2019 1

PL 734 10/2019 8

RO 731 02/2016 2

SE 2 07/2018 1

SK 368 05/2019 2

Усього 14211 26

Витяг із Європейської бази даних суднових корпусів, що демонструє кількість активних суден по країнах 

видачі свідоцтва на 21.01.2020 р. (У цьому випадку під “активними суднами”  мається на увазі судно, що має дійсне суднове 

свідоцтва).
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Порівняння полів даних

• Окрім широкого набору 
загальних даних: рік 
будівництва, 
характеристики двигуна, 
відмітка про «зелену 
нагороду» 

• Усі поля, зазначені у
судновому свідоцтві згідно
•Додаток 3 до ES-TRIN (50 

тем, включаючи загальні
характеристики)

• бункерування (об'єм, 
місцезнаходження, дата), 

судновласник, 

найменування судна, номер
ENI, країна еко-рахунку

• Обов'язковий мінімум 14 полів
даних для ідентифікації суден
згідно з Додатком 2 до ES-TRIN

• + додаткові поля

EHDB
SPE-
CDNI 

IVRГолландська 
база даних

Яких переваг можна досягти завдяки поєднанню баз данихНомер 
ENI
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Із інтерв'ю з різними зацікавленими сторонами було визначено найцінніші статистичні
запити, які стають можливими завдяки поєднанню:

• Питання «озеленення»

• Відслідковування еволюції флоту з огляду на судна з більш «зеленими» та
інноваційними рішеннями (IVR + нове свідоцтво EHDB)

• Дані про характеристики двигуна (IVR + нове свідоцтво EHDB)

• Дані про обладнання для обробки вихлопних газів на більш старих двигунах
(немає даних, проте є нові свідоцтва EHDB)

• Дані про споживання пального (SPE-CDNI (тільки для зони Рейну))

• Дані про викиди CO2 (SPE-CDNI + величини викидів на літр за даними Ради з
питань викидів у світовій логістиці (GLEC))

• Бункерувальна інфраструктура для альтернативного пального (SPE-CDNI)

Примітка: Жовтогарячим вказані можливі джерела отримання даних.

Примітка 2: Можливості отримання нових даних за новим зразком свідоцтва?

(див. презентацію пана Бірінгера)

Статистичні запити
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• Питання безпеки

• Кількість танкерів із подвійною обшивкою корпусу

• Класифікація типів танкерів згідно з ВОПОГ/ADN (N, C, G) 

І те, і інше можливо отримати (IVR, бази даних класифікаційних товариств, 
національні бази даних ADN)

• Питання діджиталізації

• Частка суден, оснащених обладнанням АІС для внутрішнього
судноплавства (EHDB, RAINWAT)

• Частка суден, оснащених обладнанням ЕКНІС для внутрішнього
судноплавства (відсутні дані)

• Частка суден, оснащених допоміжним навігаційним обладнанням, або
дані про рівень автоматизації (відсутні дані)

Статистичні запити



IWT policy 

platform

Рекомендації щодо точної європейської бази даних 
флоту суден внутрішнього плавання

• Надійне джерело, що містить всесторонню інформацію щодо флоту суден
внутрішнього плавання, необхідне для відслідковування модального
переходу, скорочення викидів CO2 та процесу діджиталізації у сфері
внутрішнього водного транспорту.

• Можливі рішення:

• Поєднання, що забезпечується шляхом об'єднання EHDB з іншими
базами даних (централізована база даних або платформа
інформаційного обміну);

• Забезпечення перехресного посилання за допомогою номера ENI;

• Відкритий доступ для мінімального набору перевіреної
інформації щодо флоту (наприклад, ENI, габарити, тип, країна
реєстрації, тоннажність або кількість пасажирів) із дотриманням
правил захисту персональних даних.
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1. Часте оновлення EHDB даними щодо усіх суден внутрішнього плавання в
Європі (включаючи не держав-учасниць, таких як Швейцарія, Сербія,
Молдова та Україна) + моніторинг якості.

2. Доповнення полів даних згідно нового зразка суднового свідоцтва, збір
розширеної інформації щодо політик захисту довкілля, безпеки та
діджиталізації.

3. Полегшення доступу до EHDB для адміністраторів інших баз даних з
урахуванням існуючої правової основи.

Рекомендації щодо точної європейської бази даних 
флоту суден внутрішнього плавання
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4. Необхідність гармонізації та чіткості визначень: 

• Припис судна за країною сертифікації, країни національної реєстрації, 
країни власника і т. ін.

• Класифікація суден (наприклад, згідно нового зразка суднового
свідоцтва: 14 підкласів видів суден).

• Ділянка судноплавства судна (наприклад, Рейн / Мозель, Дунай / Сава, 
Ельба і т. ін.).

• “Активність” судна.

5. Зростає потреба в динамічних даних щодо рейсу судна та вантажів на борту

Рекомендації щодо точної європейської бази даних 
флоту суден внутрішнього плавання



Дякую

за Вашу увагу


