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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR –

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 97/70/EF av 11. desember
1997 om opprettelse av en harmonisert sikkerhetsordning for
fiskefartøyer med en lengde på 24 meter og over(1), særlig
artikkel 8, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Kommisjonen har undersøkt bestemmelsene i kapittel IX i
vedlegg II til direktivet med hensyn til deres anvendelse på
nye fiskefartøyer med en lengde på mellom 24 og 45 meter,
og har i den forbindelse tatt behørig hensyn til fartøyenes
begrensede størrelse og antallet personer om bord.

2) Undersøkelsen har vist at det for slike fartøyer kan
garanteres et tilsvarende sikkerhetsnivå når de driver
fangst utelukkende i havområde A1, ved å kreve at de
istedenfor en nødradiopeilesender utstyres med en ekstra
VHF-radio som benytter DSC (Digital Selective Calling).

3) I lys av denne undersøkelsen bør vedlegg II til direktivet
endres.

4) Endringen er i samsvar med retningslinjene for deltaking i
Det globale maritime nød- og sikkerhetssystem (GMDSS)
av skip som ikke omfattes av SOLAS, slik de er fastsatt av
Sjøsikkerhetskomiteen i Den internasjonale sjøfarts-
organisasjon ved dens rundskriv 803 av 9. juni 1997.

5) Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med
uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 12 i
rådsdirektiv 93/75/EØF(1), sist endret ved kommisjons-
direktiv 98/74/EF(3) –

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Følgende tilføyes i vedlegg II til direktiv 97/70/EF under
overskriften «KAPITTEL IX: RADIOKOMMUNIKASJON»:

«Regel 7: Radioutstyr – havområde A1

Nytt nr. 4 skal lyde:

«Uansett bestemmelsene i regel 4 bokstav a) kan
administrasjonen gjøre unntak fra kravene i regel 6
nr. 1 bokstav f) og regel 7 nr. 3 for nye fiskefartøyer
med en lengde på 24 meter og over, men under 45
meter, og som utelukkende går i fart innenfor
havområde A1, forutsatt at de er utstyrt med en VHF-
radioinstallasjon som fastsatt i regel 6 nr. 1 bokstav
a), og dessuten med en VHF-radioinstallasjon som
benytter DSC for overføring av nødanrop fra skip til
land som fastsatt i regel 7 nr. 1 bokstav a).»»

Artikkel 2

1. Medlemsstatene skal sette i kraft de lover og forskrifter som
er nødvendige for å etterkomme dette direktiv, innen 31. mai
2000. De skal umiddelbart underrette Kommisjonen om dette.

Disse bestemmelsene skal, når de vedtas av medlemsstatene,
inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til
direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen
fastsettes av medlemsstatene. 

2 Medlemsstatene skal oversende til Kommisjonen teksten
til de internrettslige bestemmelser som de vedtar på det
området dette direktiv omhandler.

Artikkel 3

Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i
De Europeiske Fellesskaps Tidende.

Artikkel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 18. mars 1999.

For Kommisjonen

Neil KINNOCK

Medlem av Kommisjonen

KOMMISJONSDIREKTIV 1999/19/EF

av 18. mars 1999

om endring av rådsdirektiv 97/70/EF om opprettelse av en harmonisert
sikkerhetsordning for fiskefartøyer med en lengde på 24 meter og over(*)

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 83 av 27.3.1999, s. 48, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 180/1999 av 17. desember 1999
om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se denne utgaven av
EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.

(1) EFT L 34 av 9.2.1998, s. 1.

(2) EFT L 247 av 5.10.1993, s. 19.

(3) EFT L 276 av 13.10.1998, s. 7.


