
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 536/2008

z dnia 13 czerwca 2008 r.

nadające moc art. 6 ust. 3 i art. 7 rozporządzenia (WE) nr 782/2003 Parlamentu Europejskiego
i Rady w sprawie zakazu stosowania związków cynoorganicznych na statkach oraz zmieniające to

rozporządzenie

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 782/2003 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 14 kwietnia 2003 r. w sprawie
zakazu stosowania związków cynoorganicznych na statkach (1),
w szczególności jego art. 6 ust. 3, art. 7 akapit drugi oraz art. 8,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie (WE) nr 782/2003 wymaga przyjęcia
przez Komisję szeregu środków w celu nadania mocy
temu rozporządzeniu, jeżeli Międzynarodowa konwencja
o kontroli szkodliwych systemów przeciwporostowych
stosowanych na statkach (zwana dalej konwencją AFS)
przyjęta w dniu 5 października 2001 r. nie weszła
w życie do dnia 1 stycznia 2007 r.

(2) Konwencja AFS nie weszła jeszcze w życie.

(3) Dlatego niezbędne jest przyjęcie środków w celu umoż-
liwienia statkom pływającym pod banderą kraju trzeciego
wykazania, że spełniają one warunki art. 5 rozporządze-
nia (WE) nr 782/2003 oraz ustanowienie kontroli
państwa portu.

(4) Artykuł 8 rozporządzenia (WE) nr 782/2003 stanowi, że
rozporządzenie to może zostać zmienione w celu
uwzględnienia rozwoju sytuacji na poziomie międzyna-
rodowym, w szczególności w Międzynarodowej Organi-
zacji Morskiej (zwanej dalej IMO), lub w celu poprawy
skuteczności tego rozporządzenia w świetle zdobytego
doświadczenia.

(5) W dniu 11 października 2002 r., rezolucją
MEPC.102(48), zgodnie z regułą 1 ust. 4 lit. a) załącznika
4 do konwencji AFS, Komitet Ochrony Środowiska
Morskiego IMO (zwany dalej MEPC) przyjął wytyczne
dotyczące kontroli i zatwierdzania systemów przeciwpo-
rostowych stosowanych na statkach.

(6) W dniu 18 lipca 2003 r., rezolucją MEPC.105(49),
zgodnie z art. 11 ust. 2 konwencji AFS, MEPC przyjął
wytyczne dotyczące inspekcji systemów przeciwporosto-
wych stosowanych na statkach.

(7) W dniu 18 lipca 2003 r., rezolucją MEPC.104(49),
zgodnie z art. 11 ust. 1 konwencji AFS, MEPC przyjął
wytyczne dotyczące pobierania próbek z systemów prze-
ciwporostowych stosowanych na statkach.

(8) Do czasu wejścia w życie konwencji AFS właściwe jest
stosowanie jej przepisów do statków pływających pod
banderą państwa będącego stroną konwencji. Statki
pływające pod banderą państwa niebędącego stroną
konwencji AFS nie powinny otrzymywać bardziej
korzystnego traktowania we Wspólnocie.

(9) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są
zgodne z opinią Komitetu ds. Bezpiecznych Mórz
i Zapobiegania Zanieczyszczeniu Morza przez Statki
ustanowionego rozporządzeniem (WE) nr 2099/2002
Parlamentu Europejskiego i Rady (2),

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Celem niniejszego rozporządzenia jest:

— ustanowienie środków mających na celu umożliwienie
statkom pływającym pod banderą kraju trzeciego wpływa-
jącym do portu lub terminalu pływającego należącego do
państwa członkowskiego wykazania, że spełniają one
warunki art. 5 rozporządzenia (WE) nr 782/2003,

— ustanowienie procedur kontroli przez państwo portu we
Wspólnocie, oraz

— zmiana odesłań do deklaracji zgodności AFS
w rozporządzeniu (WE) nr 782/2003 oraz załączniku
I do tego rozporządzenia.

Artykuł 2

1. Statki, o których mowa w art. 3 ust. 1 lit. c) rozporzą-
dzenia (WE) nr 782/2003 wykazują, że spełniają warunki art. 5
tego rozporządzenia zgodnie z ust. 2, 3 i 4 niniejszego arty-
kułu.
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2. W okresie przejściowym statki pływające pod banderą
państwa będącego stroną Międzynarodowej konwencji
o kontroli szkodliwych systemów przeciwporostowych stosowa-
nych na statkach (zwanej dalej konwencją AFS) wykazują,
że spełniają warunki art. 5 rozporządzenia (WE) nr 782/2003
za pomocą deklaracji zgodności zgodnie z ust. 5.4.1 wytycz-
nych dotyczących kontroli i zatwierdzania systemów przeciw-
porostowych stosowanych na statkach, załączonych do rezolucji
MEPC.102(48) Komitetu Ochrony Środowiska Morskiego
Międzynarodowej Organizacji Morskiej (zwanego dalej MEPC).

3. Od dnia wejścia w życie konwencji AFS statki pływające
pod banderą państwa będącego stroną tej konwencji wykazują,
że spełniają warunki art. 5 rozporządzenia (WE) nr 782/2003
za pomocą międzynarodowego świadectwa systemu przeciwpo-
rostowego zgodnie z załącznikiem 4 do konwencji AFS.

4. Statki pływające pod banderą państwa niebędącego stroną
konwencji AFS wykazują, że spełniają warunki art. 5 rozporzą-
dzenia (WE) nr 782/2003 za pomocą deklaracji zgodności
przedłożonej przez administrację państwa bandery poprzez
zastosowanie przepisów art. 10 konwencji AFS w połączeniu
z załącznikiem 4 do tej konwencji oraz wytycznymi dotyczą-
cymi kontroli i zatwierdzania systemów przeciwporostowych
stosowanych na statkach, załączonymi do rezolucji
MEPC.102(48) MEPC. Dla celów niniejszego ustępu odesłania
do międzynarodowego świadectwa systemu przeciwporosto-
wego poczynione w wymienionym artykule, załączniku
i wytycznych traktuje się jako odesłania do deklaracji zgodności.

Artykuł 3

1. W odniesieniu do statków objętych zakresem rozporzą-
dzenia (WE) nr 782/2003 państwa członkowskie stosują
w okresie przejściowym przepisy dotyczące kontroli równo-
znaczne z przepisami dyrektywy Rady 95/21/WE (1) zgodnie
z ust. 2 i 3 niniejszego artykułu.

2. W odniesieniu do inspekcji i wykrywania naruszeń oraz
bez uszczerbku dla art. 2 niniejszego rozporządzenia państwa
członkowskie stosują przepisy art. 11 konwencji AFS oraz
wytyczne dotyczące inspekcji systemów przeciwporostowych

stosowanych na statkach załączone do rezolucji
MEPC.105(49) MEPC.

3. Ustęp 1 stosuje się do statków, o których mowa w art. 3
ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 782/2003 od dnia
1 stycznia 2008 r.

Artykuł 4

Podczas wypełniania swoich zobowiązań zgodnie z art. 6 i 7
rozporządzenia (WE) nr 782/2003 państwa członkowskie
stosują wytyczne dotyczące pobierania próbek z systemów
przeciwporostowych stosowanych na statkach, załączone do
rezolucji MEPC.104(49) MEPC.

Artykuł 5

W rozporządzeniu (WE) nr 782/2003 wprowadza się następu-
jące zmiany:

1) w art. 2 pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9. »Europejska deklaracja zgodności AFS« oznacza doku-
ment stwierdzający zgodność z załącznikiem 1 do
konwencji AFS, wydany przez uznaną organizację
w imieniu administracji państwa członkowskiego;”;

2) w art. 6 ust. 2 lit. b) otrzymuje brzmienie:

„b) do roku po dacie określonej w lit. a) państwa członkow-
skie uznają wszelkie europejskie deklaracje zgodności
AFS.”;

3) w załączniku I ust. 1.4 odesłanie do rezolucji MEPC.101(48)
zastępuje się odesłaniem do rezolucji MEPC.102(48).

Artykuł 6

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia
po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

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

Sporządzono w Brukseli, dnia 13 czerwca 2008 r.

W imieniu Komisji
Antonio TAJANI

Wiceprzewodniczący
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