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KOMISJA

DECYZJA KOMISJI

z dnia 3 sierpnia 2005 r.

w sprawie przedłużenia ograniczonego uznania dla Hellenic Register of Shipping

(notyfikowana jako dokument nr C(2005) 2940)

(Jedynie tekst grecki jest autentyczny)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2005/623/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 94/57/WE z dnia 22 listopada
1994 r. w sprawie wspólnych reguł i norm dotyczących orga-
nizacji dokonujących inspekcji i przeglądów na statkach oraz
odpowiednich działań administracji morskich (1)
w szczególności jej art. 4 ust. 3,

uwzględniając list z dnia 2 kwietnia 2004 r. od władz Cypru,
składających wniosek o rozszerzenie na Cypr ograniczonego
uznania dla Hellenic Register of Shipping (zwanego dalej
„HRS”) zgodnie z art. 4 ust. 2 dyrektywy 94/57/WE,

uwzględniając list z dnia 7 września 2004 r. od władz Grecji,
składających wniosek o bezwarunkowe przedłużenie ograniczo-
nego uznania dla HRS zgodnie z art. 4 ust. 3 tej dyrektywy,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Ograniczone uznanie w rozumieniu art. 4 ust. 3 dyrek-
tywy 94/57/WE jest uznaniem przyznawanym organiza-
cjom znanym jako towarzystwa klasyfikacyjne, które
spełniają wszystkie kryteria inne niż te określone w sekcji

A „Ogólne” Załącznika do tej dyrektywy, ale ograni-
czonym w czasie i zakresie, po to, by dana organizajca
mogła zdobyć doświadczenie.

(2) Decyzja Komisji 2001/890/WE (2) na podstawie art. 4
ust. 3 przyznaje HRS dla Grecji na okres trzech lat od
dnia 13 grudnia 2001 r.

(3) Komisja sprawdziła, że HRS spełnia wszystkie kryteria
wymienione w Załączniku do dyrektywy 94/57/WE,
inne niż te określone w sekcji A „Ogólne” ust. 2 i 3
Załącznika.

(4) Przeprowadzona przez Komisję ocena ujawniła ponadto,
że HRS powinien w dalszym ciągu rozwijać swój system
wskaźników jakości w celu polepszenia swojej zdolności
oceny zarówno ryzyka, jak i realizacji.

(5) Opublikowane w Paryskim Protokole Ustaleń dane doty-
czące wyników tej organizacji w zakresie bezpieczeństwa
oraz emisji zanieczyszczeń, które mimo że w latach
2000–2002 pozostawały na niskim poziomie, wykazy-
wały tendencję do umiarkowanej poprawy w roku 2003,
a HRS zobowiązał się, że będzie dążył do wyrównania
swoich zapisów wydajności ze średnią uznanych organi-
zacji.

(6) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne
z opinią Komitetu ds. COSS powołanego na podstawie
art. 7 dyrektywy 94/57/WE,
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(1) Dz.U. L 319 z 12.12.1994, str. 20. Dyrektywa ostatnio zmieniona
dyrektywą 2002/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U.
L 324 z 29.11.2002, str. 53). (2) Dz.U. L 329 z 14.12.2001, str. 72.



PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Ograniczone uznanie dla Hellenic Register of Shipping, przy-
znane decyzją nr 2001/890/WE, zostaje przedłużone na okres
trzech lat od dnia przyjęcia niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Skutki przedłużonego uznania ograniczają się do Grecji i Cypru.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Greckiej
i Republiki Cypru.

Sporządzono w Brukseli, dnia 3 sierpnia 2005 r.

W imieniu Komisji
Jacques BARROT

Wiceprzewodniczący
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