
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 93/2007

z dnia 30 stycznia 2007 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2099/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające
Komitet ds. Bezpiecznych Mórz i Zapobiegania Zanieczyszczeniu Morza przez Statki (COSS)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 2099/2002 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. ustanawiające
Komitet ds. Bezpiecznych Mórz i Zapobiegania Zanieczy-
szczeniu Morza przez Statki (COSS) i zmieniające rozporzą-
dzenia dotyczące bezpieczeństwa na morzu i zapobiegania
zanieczyszczeniom morza przez statki (1), w szczególności
jego art. 7,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie (WE) nr 2099/2002 ustanowiło Komitet
ds. Bezpiecznych Mórz i Zapobiegania Zanieczyszczeniu
Morza przez Statki (COSS).

(2) COSS centralizuje zadania komitetów utworzonych
zgodnie z przepisami wspólnotowymi dotyczącymi
bezpieczeństwa na morzu, zapobiegania zanieczyszcze-
niom morza przez statki i ochrony warunków życia
i pracy na statku.

(3) Wszystkie nowe przepisy wspólnotowe przyjęte
w zakresie bezpieczeństwa na morzu powinny przewi-
dywać odwołanie do COSS.

(4) Artykuł 7 rozporządzenia (WE) nr 789/2004 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r.
w sprawie transferu statków towarowych i pasażerskich
z jednego rejestru do drugiego wewnątrz Wspólnoty
i uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr
613/91 (2), art. 13 dyrektywy 2005/35/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r.
w sprawie zanieczyszczenia pochodzącego ze statków
oraz wprowadzenia sankcji w przypadku naruszenia
prawa (3) i art. 12 rozporządzenia (WE) nr 336/2006

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lutego
2006 r. w sprawie wdrożenia we Wspólnocie Międzyna-
rodowego kodeksu zarządzania bezpieczeństwem oraz
uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 3051/95 (4)
stanowią, że przy wdrażaniu tych rozporządzeń Komisja
powinna być wspomagana przez COSS.

(5) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE)
nr 2099/2002.

(6) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są
zgodne z opinią Komitetu ds. Bezpiecznych Mórz
i Zapobiegania Zanieczyszczeniu Morza przez Statki
(COSS),

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W art. 2 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 2099/2002 dodaje się
litery w brzmieniu:

„t) rozporządzenie (WE) nr 789/2004 Parlamentu Europej-
skiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie trans-
feru statków towarowych i pasażerskich z jednego rejestru
do drugiego wewnątrz Wspólnoty i uchylające rozporzą-
dzenie Rady (EWG) nr 613/91 (*);

u) dyrektywa 2005/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 7 września 2005 r. w sprawie zanieczyszczenia
pochodzącego ze statków oraz wprowadzenia sankcji
w przypadku naruszenia prawa (**);

v) rozporządzenie (WE) nr 336/2006 Parlamentu Europej-
skiego i Rady z dnia 15 lutego 2006 r. w sprawie wdro-
żenia we Wspólnocie Międzynarodowego kodeksu zarzą-
dzania bezpieczeństwem oraz uchylające rozporządzenie
Rady (WE) nr 3051/95 (***).

___________
(*) Dz.U. L 138 z 30.4.2004, str. 19.
(**) Dz.U. L 255 z 30.9.2005, str. 11.
(***) Dz.U. L 64 z 4.3.2006, str. 1.”.
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(1) Dz.U. L 324 z 29.11.2002, str. 1. Rozporządzenie zmienione
rozporządzeniem Komisji (WE) nr 415/2004 (Dz.U. L 68
z 6.3.2004, str. 10).

(2) Dz.U. L 138 z 30.4.2004, str. 19.
(3) Dz.U. L 255 z 30.9.2005, str. 11. (4) Dz.U. L 64 z 4.3.2006, str. 1.



Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzę-
dowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 30 stycznia 2007 r.

W imieniu Komisji
Jacques BARROT

Wiceprzewodniczący
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