
DECYZJE 

DECYZJA KOMISJI 

z dnia 12 sierpnia 2013 r. 

w sprawie zasadniczych wymagań odnoszących się do urządzeń morskiej łączności radiowej 
przeznaczonych do stosowania na statkach nieobjętych konwencją SOLAS i do używania 

w światowym morskim systemie łączności alarmowej i bezpieczeństwa (GMDSS) 

(notyfikowana jako dokument nr C(2013) 5185) 

(2013/638/UE) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając dyrektywę 1999/5/WE Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie urządzeń radiowych 
i końcowych urządzeń telekomunikacyjnych oraz wzajemnego 
uznawania ich zgodności ( 1 ), w szczególności jej art. 3 ust. 3 
lit. e), 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Niektóre państwa członkowskie wdrożyły lub zamierzają 
wdrożyć wspólne przepisy i zasady bezpieczeństwa dla 
urządzeń radiowych na statkach, do których nie stosuje 
się przepisów Międzynarodowej konwencji o bezpieczeń
stwie życia na morzu z 1974 r. (konwencja SOLAS), 
dalej nazywanych „statkami nieobjętymi konwencją 
SOLAS”. 

(2) Harmonizacja usług radiowych powinna się przyczynić 
do zwiększenia bezpieczeństwa żeglugi statków nieobję
tych konwencją SOLAS, zwłaszcza w sytuacji zagrożenia 
i w złych warunkach pogodowych. 

(3) Okólnik nr 803 Komitetu Bezpieczeństwa na Morzu 
(MSC) w sprawie uczestnictwa statków nieobjętych 
konwencją SOLAS w światowym morskim systemie łącz
ności alarmowej i bezpieczeństwa (GMDSS) oraz rezo
lucja MSC.131 (75) Międzynarodowej Organizacji 
Morskiej (IMO) zachęcają państwa do stosowania wytycz
nych dotyczących uczestnictwa statków nieobjętych 
konwencją SOLAS w GMDSS i zalecają państwom usta
nowienie wymogów dotyczących określonych cech 
i właściwości urządzeń radiowych w związku z GMDSS 
do stosowania na wszystkich statkach. 

(4) W Regulaminie radiokomunikacyjnym Międzynarodo
wego Związku Telekomunikacyjnego określono pewne 
częstotliwości, które są przeznaczone do stosowania 
przez GMDSS. Wszystkie urządzenia radiowe działające 
na tych częstotliwościach, przeznaczone do stosowania 
w razie niebezpieczeństwa, powinny być kompatybilne 
ze wskazanym przeznaczeniem tych częstotliwości 

i dawać wystarczającą gwarancję prawidłowego funkcjo
nowania w razie niebezpieczeństwa. 

(5) Należy wyjaśnić, że decyzja Komisji 2004/71/WE z dnia 
4 września 2003 r. w sprawie istotnych wymagań odno
szących się do urządzeń morskiej łączności radiowej, 
które zamierza się zastosować na statkach nieobjętych 
przepisami konwencji SOLAS i które mają być stosowane 
w Światowym Morskim Systemie Łączności Alarmowej 
i Bezpieczeństwa (GMDSS) ( 2 ), ma zastosowanie do urzą
dzeń GMDSS, które są przeznaczone do używania na 
wszystkich statkach nieobjętych konwencją SOLAS i nie 
wchodzą w zakres dyrektywy Rady 96/98/WE z dnia 
20 grudnia 1996 r. w sprawie wyposażenia statków ( 3 ). 

(6) Wdrażanie wymagań wobec urządzeń GMDSS przezna
czonych dla statków nieobjętych konwencją SOLAS 
powinno odbywać się w sposób spójny we wszystkich 
państwach członkowskich oraz zgodny z właściwymi 
wytycznymi IMO. 

(7) Biorąc pod uwagę liczbę zmian, jakie należy wprowadzić 
do decyzji 2004/71/WE, dla jasności decyzja ta powinna 
zostać zastąpiona. 

(8) Środki ustanowione w niniejszej decyzji są zgodne 
z opinią Komitetu ds. Oceny Zgodności Telekomunikacji 
i Nadzoru Rynku, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Niniejsza decyzja ma zastosowanie do wszystkich urządzeń 
radiowych nieobjętych zakresem dyrektywy 96/98/WE, które 
są przeznaczone do stosowania na wszystkich statkach, do 
których nie stosuje się przepisów Międzynarodowej konwencji 
o bezpieczeństwie życia na morzu z 1974 r. (konwencja 
SOLAS) (dalej nazywanych „statkami nieobjętymi konwencją 
SOLAS”), i które to urządzenia są przeznaczone do używania 
w światowym morskim systemie łączności alarmowej i bezpie
czeństwa (GMDSS), zgodnie z przepisami rozdziału IV 
konwencji SOLAS, w jednej z następujących służb:
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a) służbie ruchomej morskiej, zdefiniowanej w art. 1.28 Regu
laminu radiokomunikacyjnego Międzynarodowego Związku 
Telekomunikacyjnego (ITU); 

b) służbie ruchomej morskiej satelitarnej, zdefiniowanej w art. 
1.29 Regulaminu radiokomunikacyjnego ITU. 

Artykuł 2 

Nie naruszając przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2009/45/WE ( 1 ), urządzenia radiowe powinny być 
zaprojektowane w taki sposób, aby zapewniały prawidłowe 
funkcjonowanie w warunkach środowiska morskiego, spełniały 
wszystkie wymagania operacyjne GMDSS mające zastosowanie 
do statków nieobjętych konwencją SOLAS, zgodnie z właści
wymi przepisami Międzynarodowej Organizacji Morskiej, 
a także umożliwiały wyraźną i niezawodną komunikację za 
pośrednictwem wysokiej jakości łączności analogowej lub cyfro
wej. 

Artykuł 3 

Decyzja 2004/71/WE traci moc. 

Artykuł 4 

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 12 sierpnia 2013 r. 

W imieniu Komisji 
Antonio TAJANI 

Wiceprzewodniczący
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