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KOMMISSIONENS DIREKTIV 1999/19/EF
af 18. marts 1999
om ændring af Rådets direktiv 97/70/EF om etablering af harmoniserede sikkerhedsforskrifter for fiskeskibe med en længde på 24 meter og derover
(EØS-relevant tekst)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR 

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets direktiv 97/70/EF af 11.
december 1997 om etablering af harmoniserede sikkerhedsforskrifter for fiskeskibe med en længde på 24 meter
og derover (1), særlig artikel 8, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

Kommissionen har i forbindelse med vedtagelsen
af direktiv 97/70/EF undersøgt bestemmelserne i
direktivets bilag II vedrørende kapitel IX med
henblik på deres anvendelse på nye fiskeskibe, hvis
længde er mellem 24 og 45 meter, når der samtidig
tages hensyn til disse fartøjers begrænsede størrelse
og det begrænsede antal ombordværende;

(2)

denne undersøgelse har vist, at sådanne fartøjers
radiokommunikation kan garantere den samme
sikkerhed, når fartøjerne udelukkende opererer i
havområde A1, hvis de udstyres med en ekstra
VHF-radio, der benytter DSC (Digital Selective
Calling) i stedet for EPIRB (Emergency Position
Indicating Radio Beacon);

(3)

(4)

(5)

på baggrund af denne undersøgelse bør direktivets
bilag II ændres;
ændringen er i overensstemmelse med reglerne for,
at skibe, der ikke omfattes af SOLAS, kan deltage i
GMDSS (Global Maritime Distress and Safety
System), som er oprettet af Den Internationale
Søfartsorganisations Komité for Sikkerhed på Søen
ved cirkulære 803 af 9. juni 1997;
de i dette direktiv omhandlede foranstaltninger er i
overensstemmelse med udtalelse fra det ved artikel
12 i Rådets direktiv 93/75/EØF (2), senest ændret
ved Kommissionens direktiv 98/74/EF (3), nedsatte
udvalg —

(1) EFT L 34 af 9. 2. 1998, s. 1.
(2) EFT L 247 af 5. 10. 1993, s. 19.
(3) EFT L 276 af 13. 10. 1998, s. 7.

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1
I »Kapitel IX: Radiokommunikation« i bilag II til direktiv
97/70/EF indsættes følgende:
»Regel 7: Radioudstyr — havområde A1
Følgende indsættes som nyt stk. 4:
»Uanset bestemmelserne i regel 4, litra a), kan
administrationen fritage nye fiskeskibe på 24, men
ikke over 45 meters længde, som udelukkende
besejler havområde A1, fra kravene i regel 6, stk. 1,
litra f), og regel 7, stk. 3, hvis de er forsynet med et
VHF-radioanlæg efter forskrifterne i regel 6, stk. 1,
litra a), og desuden med et VHF-radioanlæg, der
benytter DSC til transmission af skib-til-kystnødsignaler efter forskrifterne i regel 7, stk. 1, litra
a).««

Artikel 2
1.
Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og
administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme
dette direktiv senest den 31. maj 2000. De underretter
straks Kommissionen herom.
Disse love og administrative bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal
ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De
nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.
2.
Medlemsstaterne meddeler Kommissionen de nationale retsforskrifter, de udsteder for det område, dette
direktiv omfatter.

Artikel 3
Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.
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Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.
Udfærdiget i Bruxelles, den 18. marts 1999.
På Kommissionens vegne
Neil KINNOCK

Medlem af Kommissionen
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