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                                ÁKVÖRÐUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR              2002/EES/31/18 

frá 22. september 2000 

um beitingu e-liðar 3. mgr. 3. gr. tilskipunar 1999/5/EB gagnvart þráðlausum búnaði sem fellur undir svæðisbundið 
fyrirkomulag að því er varðar talstöðvarþjónustu á skipgengum vatnaleiðum(*) 

 (tilkynnt með númeri C(2000) 2718)

(2000/637/EB)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA 
HEFUR,

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, 

með hliðsjón af tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 
1999/5/EB frá 9. mars 1999 um fjarskiptabúnað og 
endabúnað til fjarskipta og gagnkvæma viðurkenningu á 
samræmi þeirra (1), einkum e- lið 3. mgr.  3. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Allmörg aðildarríki hafa í hyggju að koma á 
sameiginlegum meginreglum og reglum um öryggi 
vegna fólks og farms á skipgengum vatnaleiðum. 

2) Með samhæfingu í þráðlausri talsímaþjónustu skal 
stuðlað að öruggari siglingum á skipgengum 
vatnaleiðum, einkum þegar veðurskilyrði eru slæm. 

3) Eftir að hafa setið svæðisráðstefnu í Basel, sem haldin 
var í samræmi við grein S6 í reglum 
Alþjóðafjarskiptasambandsins, hyggjast allnokkur 
aðildarríki, þar sem siglt er á skipgengum vatnaleiðum, 
samþykkja og koma í framkvæmd tilhögun varðandi 
talstöðvaþjónustu á skipgengum vatnaleiðum (sem 
nefnist hér á eftir „tilhögunin“).  

4) Tilhögunin tekur eingöngu til búnaðar sem ætlaður er 
til uppsetningar í skipum á skipgengum vatnaleiðum í 
þeim aðildarríkjum þar sem tilhöguninni skal komið á 
og sem er starfræktur á þeim tíðnisviðum sem mælt er 
fyrir um í henni. 

5) Allur búnaður, sem starfræktur er á þessum 
tíðnisviðum, skal uppfylla markmið þessarar 
tilhögunar og styðjast við sjálfvirka sendakennsla-
kerfið (ATIS) eins og skilgreint er í viðauka B við 
evrópska fjarskiptastaðalinn (ETS) 600698 og ekki á 
að vera hægt að starfrækja búnaðinn yfir skilgreindum 
hámarkssendingarstyrk fyrir þjónustuflokkana „frá 
skipi til skips“, „frá skipi til hafnarstjórnar“ og 
„fjarskipti innan skips“. 

(*)  Þessi EB-gerð, sem birtist í Stjtíð. EB L 269, 21.10.2000, bls. 50, var 
nefnd í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 137/2001 frá  
9. nóvember 2001 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, 
staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn. Sjá EES-viðbæti við 
Stjórnartíðindi Evrópubandalaganna nr. 6, 24.1.2002, bls. 20. 

(1)   Stjtíð. EB L 91, 7.4.1999, bls. 10.  

6) Ráðstafanirnar, sem eru settar fram í þessari ákvörðun, 
eru í samræmi við álit nefndarinnar um samræmismat í 
fjarskiptum og markaðseftirlit (TCAM). 

SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA:

1. gr. 

Þessi ákvörðun gildir um þráðlausan búnað sem notaður 
verður á vatnaleiðum, sem fellur undir tilhögunina um 
þráðlausa talsímaþjónustu á skipgengum vatnaleiðum sem 
var ákveðin í Basel 6. apríl 2000, í aðildarríkjum þar sem 
tilhöguninni verður komið í framkvæmd. 

2. gr. 

1. Þráðlaus búnaður, sem starfar á þeim tíðnisviðum sem 
mælt er fyrir um í tilhöguninni um talstöðvarþjónustu á 
skipgengum vatnaleiðum, skal styðjast við sjálfvirka 
sendakennslakerfið (ATIS). 

2. Þráðlaus fjarskiptabúnaður í þjónustuflokkunum „frá 
skipi til skips“, „frá skipi til hafnarstjórnar“ og „fjarskipti 
innan skips“, sem mælt er fyrir um í tilhöguninni um 
talstöðvarþjónustu á skipgengum vatnaleiðum, skal ekki geta 
sent út á hærri sendingarstyrk en 1 vatti. 

3. gr. 

Kröfurnar í 2. gr. þessarar ákvörðunar skulu gilda frá þeim 
degi sem hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópubanda-
laganna.
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4. gr. 

Ákvörðun þessari er beint til aðildarríkjanna. 

Gjört í Brussel 22. september 2000. 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Erkki LIIKANEN 

framkvæmdastjóri. 


