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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

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), og

ut fra følgende betraktninger:

Flere medlemsstater har gjennomført eller planlegger å 1) 
gjennomføre felles sikkerhetsprinsipper og -regler for 
utstyr til det automatiske identifikasjonssystemet (AIS) 
som ikke omfattes av kravene til utstyr om bord i skip i 
kapittel V i Den internasjonale konvensjon om sikkerhet 
for menneskeliv til sjøs (1974) (SOLAS).

Harmoniseringen av radiotjenester bidrar til sikrere 2) 
fart for skip som ikke omfattes av SOLAS, særlig i 
nødssituasjoner og risikosituasjoner, og slike skip blir 
derfor oppfordret av medlemsstatene til å delta i AIS.

AIS er beskrevet i Den internasjonale sjøfartsorganisasjons 3) 
(IMO) regel 19 i kapittel V i SOLAS – «Krav til føring av 
navigasjonssystemer og navigasjonsutstyr om bord».

(1) EFT L 91 av 7.4.1999, s. 10. Direktivet endret ved forordning (EF)  
nr. 1882/2003 (EUT L 284 av 31.10.2003, s. 1).

I Den internasjonale teleunions (ITU) radioreglement er 4) 
det fastsatt visse frekvenser, 161,975 (AIS1) og 162,025 
(AIS2) MHz, som skal brukes i AIS. Andre frekvenser 
som er tildelt kommunikasjon til sjøs, kan eventuelt 
også brukes i AIS. Alt radioutstyr som benytter disse 
frekvensene bør være kompatibelt med den bruk som er 
fastsatt for disse frekvensene, og bør gi en rimelig garanti 
for at det virker feilfritt når det er i drift.

Virkeområdet for kommisjonsvedtak 2003/213/EF av 5) 
25. mars 2003 om bruk av artikkel 3 nr. 3 bokstav 
e) i europaparlaments- og rådsdirektiv 1999/5/EF på 
radioutstyr som er meint for skip som ikkje er omfatta 
av SOLAS, og som skal omfattast av det automatiske 
identifikasjonssystemet (AIS)(2) er begrenset til utstyr 
beregnet på bruk på skip som ikke omfattes av SOLAS. 
For å oppnå et høyt sikkerhetsnivå anses det som 
nødvendig at alt utstyr som brukes om bord på skip som 
ikke omfattes av SOLAS, og på tilsvarende landstasjoner 
som deltar i AIS-systemet, virker feilfritt. De samme 
kravene bør derfor få anvendelse på alle AIS-stasjoner.

Av hensyn til juridisk klarhet og åpenhet bør vedtak 6) 
2003/213/EF derfor erstattes.

Dette vedtak bør bare få anvendelse etter et tidsrom 7) 
som er tilstrekkelig til at produsentene kan tilpasse sin 
produksjon av utstyr til det nye grunnleggende kravet.

Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse 8) 
fra Komiteen for samsvarsvurdering og overvåking av 
telekommunikasjonsmarkedet —

(2) EUT L 81 av 28.3.2003, s. 46.

KOMMISJONSVEDTAK

av 25. januar 2005

om anvendelse av artikkel 3 nr. 3 bokstav e) i europaparlaments- og rådsdirektiv 1999/5/EF på 
radioutstyr beregnet på deltakelse i det automatiske identifikasjonssystem (AIS)(*)

[meddelt under nummer K(2005) 110]

(2005/53/EF)

2008/EØS/27/40

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 22 av 26.1.2005, s. 14, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 101/2005 av 8. juli 2005 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende  
nr. 60 av 24.11.2005, s. 20.
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GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Radioutstyr som anvendes i den maritime mobiltjenesten 
som definert i artikkel 1.28 i Den internasjonale teleunionens 
(ITU) radioreglement, eller i den maritime satellittbaserte 
mobiltjenesten som definert i artikkel 1.29 i ITUs radioreglement, 
skal oppfylle de grunnleggende kravene fastsatt i artikkel 3 
nr. 3 bokstav e) i direktiv 1999/5/EF.

Slikt utstyr skal derfor utformes på en slik måte at det virker 
feilfritt i det miljø det er beregnet på når det brukes om bord 
på skip som ikke omfattes av SOLAS samt på landstasjoner, 
og det skal oppfylle alle relevante driftskrav innenfor det 
automatiske identifikasjonssystemet (AIS).

Artikkel 2

Vedtak 2003/213/EF oppheves med virkning fra datoen nevnt 
i artikkel 3.

Artikkel 3

Dette vedtak får anvendelse fra 26. juli 2005.

Artikkel 4

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 25. januar 2005.

 For Kommisjonen

 Günter VERHEUGEN

 Visepresident


