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EES-vi bætir vi  Stjórnartí indi Evrópusambandsins 
  

                                      ÁKVÖR UN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR                                     2008/EES/27/19 

frá 25. janúar 2005 

um beitingu e-li ar 3. mgr. 3. gr. tilskipunar Evrópu ingsins og rá sins 1999/5/EB gagnvart 
fjarskiptabúna i sem ætla ur er átttöku í sjálfvirka au kenniskerfinu (AIS) (*) 

(tilkynnt me  númeri C(2005) (110) 

(2005/53/EB) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA HEFUR, 

me  hli sjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, 

me  hli sjón af tilskipun Evrópu ingsins og rá sins 1999/5/EB 
frá 9. mars 1999 um fjarskiptabúna  og endabúna  til fjarskipta 
og gagnkvæma vi urkenningu á samræmi eirra (1), einkum e-
li  3. mgr. 3. gr., 

og a  teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Allmörg a ildarríki hafa komi  á e a hyggjast koma á 
sameiginlegum meginreglum um öryggi og reglum um 
búna  sjálfvirkra au kenniskerfa sem lúta ekki kröfum 
um búna  um bor  í skipum í V. kafla í 
al jó asamningnum um öryggi mannslífa á hafinu frá 
1974 (SOLAS). 

2) Samhæfing rá lausrar fjarskipta jónustu stu lar a  
öruggari siglingum skipa sem falla ekki undir 
samninginn um öryggi mannslífa á hafinu, einkum í 
ney artilvikum og vi  hættulegar a stæ ur, og hvetja 

ví a ildarríkin slík skip til a  taka átt í sjálfvirka 
au kenniskerfinu. 

3) Sjálfvirka au kenniskerfinu er l st í 19. reglu 
Al jó asiglingamálastofnunarinnar í V. kafla SOLAS-
sam ykktarinnar – kröfur um búna  um bor  a  ví er 
var ar siglingakerfi og -búna  um bor  í skipum. 

_______________  

(*) essi EB-ger  birtist í Stjtí . ESB L 22, 26.1.2005, bls. 14. Hennar var geti  
í ákvör un sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 101/2005 frá 8. júlí 2005 um 
breytingu á II. vi auka (Tæknilegar regluger ir, sta lar, prófanir og vottun) 
vi  EES-samninginn, sjá EES-vi bæti vi  Stjórnartí indi Evrópu-
sambandsins nr. 52, 13.10.2005, bls. 20. 

(1) Stjtí . EB L 91, 7.4.1999, bls. 10. Tilskipuninni var breytt me  regluger  
(EB) nr. 1882/2003 (Stjtí . ESB L 284, 31.10.2003, bls. 1).  

4) Í fjarskiptareglum Al jó afjarskiptasambandsins (ITU) 
hefur tilteknum tí num, 161.975 (AIS1) og 162.025 
MHz (AIS2), veri  úthluta  til notkunar í sjálfvirka 
au kenniskerfinu. A rar tí nir, sem úthluta  hefur veri  
til fjarskipta á sjó, kunna a  standa sjálfvirka 
au kenniskerfinu til bo a. Allur rá laus 
fjarskiptabúna ur, sem er starfræktur á essum tí num, 
skal samr mast tilgreindri notkun essara tí na og 
vi unandi trygging skal vera fyrir ví a  hann virki rétt. 

5) Gildissvi  ákvör unar framkvæmdastjórnarinnar 
2003/213/EB frá 25. mars 2003 um beitingu e-li ar 
3. mgr. 3. gr. tilskipunar 1999/5/EB gagnvart 
fjarskiptabúna i um bor  í skipum, sem ætla ur er til 
nota í skipum sem falla ekki undir al jó asamninginn 
um öryggi mannslífa á hafinu, og ætla  er a  taka átt í 
sjálfvirka au kenniskerfinu (AIS) (2) er takmarka  vi  
búna  sem ætla ur er til nota í skipum sem falla ekki 
undir al jó asamninginn um öryggi mannslífa á hafinu. 
Liti  er svo á a  einungis sé hægt a  ná fyllsta öryggi ef 
allur búna ur, sem nota ur er um bor  í skipum sem 
falla ekki undir samninginn um öryggi mannslífa á 
hafinu og í samsvarandi landstö vum sem taka átt í 
sjálfvirka au kenniskerfinu, virkar rétt. ví gilda sömu 
kröfur fyrir allar stö var sjálfvirka au kenniskerfisins. 

6) Í águ lagalegs sk rleika og gagnsæis ber ví a  skipta 
út ákvör un 2003/213/EB. 

7) essi ákvör un gildir einungis eftir a  framlei endur 
hafa fengi  nægan tíma til a  samræma framlei slu 
búna ar í samræmi vi  n ju grunnkröfuna. 

8) Rá stafanirnar, sem kve i  er á um í essari ákvör un, 
eru í samræmi vi  álit nefndarinnar um samræmismat í 
fjarskiptum og marka seftirlit (TCAM). 

________________  

(2) Stjtí . ESB L 81, 28.3.2003, bls. 46. 
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SAM YKKT ÁKVÖR UN ESSA: 

1. gr. 

rá laus fjarskiptabúna ur sem er starfræktur í 
strandarstö va jónustu, eins og hún er skilgreind í grein 1.28 í 
fjarskiptareglum Al jó afjarskiptasambandsins, e a í 
farstö va jónustu vi  skip um gervitungl, eins og hún er 
skilgreind í grein 1.29 í fjarskiptareglum Al jó afjarskipta-
sambandsins, skal uppfylla grunnkröfurnar sem eru settar fram 
í e-li  3. mgr. 3. gr. í tilskipun 1999/5/EB. 

Í ví skyni skal slíkur búna ur hanna ur annig a  tryggt sé a  
hann starfi rétt vi  ær a stæ ur sem hann er ætla ur fyrir 

egar hann er nota ur í skipum sem falla ekki undir 
samninginn um öryggi mannslífa á hafinu og í landstö vum og 
skal hann uppfylla allar vi eigandi kröfur um starfhæfni 
sjálfvirka au kenniskerfisins. 

2. gr. 

Ákvör un 2003/213/EB fellur úr gildi frá og me  eim degi 
sem um getur í 3. gr. 

3. gr. 

Ákvör un essi ö last gildi 26. júlí 2005. 

4. gr. 

Ákvör un essari er beint til a ildarríkjanna. 

Gjört í Brussel 25. janúar 2005. 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Günter VERHEUGEN  

varaforseti. 

 
 

 

 


