
KOMISJA

DECYZJA KOMISJI

z dnia 14 czerwca 2007 r.

uchylająca decyzję 96/587/WE w sprawie publikacji wykazu uznanych organizacji, które zostały
notyfikowane przez państwa członkowskie zgodnie z dyrektywą Rady 94/57/WE

(notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2379)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/421/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
organizacji dokonujących inspekcji i przeglądów na statkach
oraz odpowiednich działań administracji morskich (1),
w szczególności jej art. 4 ust. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W decyzji Komisji 96/587/WE (2) wymieniono organi-
zacje uznane przez państwa członkowskie zgodnie
z dyrektywą 94/57/WE.

(2) Zgodnie z art. 4 ust. 5 dyrektywy 94/57/WE organizacje,
które dnia 22 stycznia 2002 r. są już uznane na
podstawie powołanej dyrektywy, są nadal uznawane.

(3) Decyzją Komisji 2005/623/WE (3) przedłużono ograni-
czone uznanie dla Hellenic Register of Shipping na
okres trzech lat ze skutkami dla Grecji i Cypru.

(4) Decyzją Komisji 2006/382/WE (4) przedłużono ograni-
czone uznanie dla Hellenic Register of Shipping ze skut-
kami dla Malty.

(5) Decyzją Komisji 2006/660/WE (5) przyznano Polskiemu
Rejestrowi Statków ograniczone uznanie Wspólnoty na
okres trzech lat ze skutkami dla Republiki Czeskiej,
Cypru, Litwy, Malty, Polski oraz Słowacji.

(6) Decyzja 96/587/WE, obecnie nieaktualna, powinna
zatem zostać uchylona, podczas gdy zaktualizowany
wykaz organizacji uznanych zgodnie z dyrektywą
94/57/WE powinien być regularnie publikowany
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Decyzja 96/587/WE traci moc.

Artykuł 2

Dyrektor Generalny ds. Energii i Transportu publikuje
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej do dnia 1 lipca każdego
roku zaktualizowany wykaz organizacji uznanych zgodnie
z dyrektywą 94/57/WE.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 14 czerwca 2007 r.

W imieniu Komisji
Jacques BARROT
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