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KOMMISJONSVEDTAK

2002/EØS/31/42

av 22. september 2000
om anvendelse av artikkel 3 nr. 3 bokstav e) i direktiv 1999/5/EF på radiokommunikasjonsutstyr beregnet på installering på
sjøgående skip som ikke omfattes av SOLAS-konvensjonen, med henblikk på deltaking i Det globale maritime nød- og
sikkerhetssystem (GMDSS), og som ikke omfattes av rådsdirektiv 96/98/EF om skipsutstyr(*)
[meddelt under nummer K(2000) 2719]
(2000/638/EF)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR —

4)

Utstyr som omfattes av direktiv 96/98/EF om skipsutstyr,
endret ved direktiv 98/85/EF, omfattes ikke av dette
vedtak ettersom det ikke omfattes av virkeområdet for
direktiv 1999/5/EF.

5)

I Den internasjonale teleunions (ITU) radioreglement er
det fastsatt visse frekvenser som tildeles Det globale
maritime nød- og sikkerhetssystem.

6)

Alt radioutstyr som benytter disse frekvensene, og som er
beregnet på bruk i nødssituasjoner, bør være forenlig med
den fastsatte bruk for disse frekvensene og bør gi en
rimelig garanti for at det virker feilfritt i nødssituasjoner.

7)

Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse
fra Komiteen for samsvarsvurdering og overvåkning av
telekommunikasjonsmarkedet —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap
under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv
1999/5/EF av 9. mars 1999 om radioutstyr og
teleterminalutstyr og gjensidig godkjenning av utstyrets
samsvar(1), særlig artikkel 3 nr. 3 bokstav e),

under henvisning til rådsdirektiv 96/98/EF av 20. desember
1996 om skipsutstyr(2), endret ved kommisjonsdirektiv
98/85/EF(3), og

ut fra følgende betraktninger:

1)

Flere medlemsstater har gjennomført eller har til hensikt
å gjennomføre felles sikkerhetsregler og -prinsipper for
radioutstyr på sjøgående skip som ikke omfattes av Den
internasjonale konvensjon om sikkerhet for menneskeliv
til sjøs (SOLAS).

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Dette vedtak får anvendelse på radioutstyr som benyttes
2)

3)

Harmonisering av radiotjenester skal bidra til sikrere fart
for sjøgående skip som ikke omfattes av SOLASkonvensjonen, særlig i nødssituasjoner og under
vanskelige værforhold.

Rundskriv 803 fra Sjøsikkerhetskomiteen (MSC) om
deltaking i Det globale maritime nød- og
sikkerhetssystem (GMDSS) av skip som ikke omfattes av
SOLAS, og resolusjon MSC.77(69) fra Den
internasjonale
sjøfartsorganisasjon,
oppfordrer
regjeringene til å anvende retningslinjene for deltaking i
GMDSS av skip som ikke omfattes av SOLAS, og ber
dem innstendig om å kreve at visse elementer i Det
globale maritime nød- og sikkerhetssystem gjennomføres
for radioutstyr som installeres på sjøgående skip som
ikke omfattes av SOLAS.

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 269 av 21.10.2000, s. 52, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 137/2001 av 9. november 2001
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps
Tidende nr. 6 av 24.1.2002, s. 20.
(1) EFT L 91 av 7.4.1999, s. 10.
(2) EFT L 46 av 17.2.1997, s. 25.
(3) EFT L 315 av 25.11.1998, s. 14.

i)

i den maritime mobiltjeneste i henhold til artikkel S1.28 i
ITUs radioreglement, eller

ii)

den maritime satellittbaserte mobiltjeneste i henhold til
artikkel S1.29 i ITUs radioreglement,

som er beregnet på installering på sjøgående skip som ikke
omfattes av kapittel IV i Den internasjonale konvensjon om
sikkerhet for menneskeliv til sjøs (SOLAS) av 1974, endret i
1988 (skip som ikke omfattes av SOLAS),
og som er beregnet på deltaking i Det globale maritime nød- og
sikkerhetssystem (GMDSS), som fastsatt i kapittel IV i
SOLAS-konvensjonen.

Artikkel 2
Radioutstyr som omfattes av artikkel 1 skal være slik
konstruert at det virker feilfritt i et havmiljø, oppfyller alle
driftskrav etter GMDSS i nødssituasjoner og gir tydelig og
stabil kommunikasjon med høy grad av nøyaktighet for
analoge eller digitale kommunikasjonsforbindelser.
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Artikkel 3
Kravene i artikkel 2 i dette vedtak får anvendelse fra den dag det kunngjøres i De Europeiske Fellesskaps
Tidende.
Artikkel 4
Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 22. september 2000.
For Kommisjonen
Erkki LIIKANEN
Medlem av Kommisjonen
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