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DECYZJA KOMISJI
z dnia 30 września 2009 r.
w sprawie nieograniczonego rozszerzenia uznania przez Wspólnotę Polskiego Rejestru Statków
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2009/728/WE)
KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

(3)

W odniesieniu do większości uchybień Polski Rejestr
Statków
bezzwłocznie
wdrożył
odpowiednie
i wystarczające działania naprawcze. Pozostałe uchybienia
dotyczą głównie wdrożenia reguł i procedur,
w szczególności w zakresie kontroli jakości stoczni
oraz weryfikacji nowo zbudowanych statków, szkolenia
i kwalifikacji inspektorów oraz przeniesienia klasy.
Poproszono zatem Polski Rejestr Statków o wdrożenie
dalszych działań naprawczych w tym względzie. Jakkol
wiek poważne, uchybienia te nie stanowią obecnie
podstawy do kwestionowania ogólnej jakości głównych
systemów i mechanizmów kontroli organizacji.

(4)

W międzyczasie weszło w życie rozporządzenie (WE)
nr 391/2009. Przewiduje ono, że organizacje, którym
na dzień wejścia w życie rozporządzenia udzielono już
uznania zgodnie z dyrektywą 94/57/WE, zachowują to
uznanie. Komisja musi zbadać te uznania do dnia
17 czerwca 2010 r. w celu podjęcia decyzji, czy ograni
czenia należy zastąpić innymi ograniczeniami czy
usunąć.

(5)

Informacje dostępne Komisji w wyniku przeprowadzo
nych ocen i inspekcji wskazują, iż Polski Rejestr Statków
zasadniczo spełnia wymogi i zobowiązania określone
w rozporządzeniu (WE) nr 391/2009 w zakresie wszyst
kich tras i wszystkich rodzajów statków.

(6)

Na podstawie danych opublikowanych ostatnio
w ramach Paryskiego Protokołu Ustaleń w sprawie
kontroli państwa portu, które dotyczą inspekcji przepro
wadzonych przez państwa sygnatariuszy do 2008 r.,
odsetek zatrzymań statków ze względów związanych ze
świadectwami wystawionymi im przez Polski Rejestr
Statków w latach 2006–2008 pozostawał na poziomie
0,77 % całkowitej liczby inspekcji, natomiast średni
odsetek dla uznanych organizacji wynosił 0,34 %.

(7)

Rozszerzenie uznania Polskiego Rejestru Statków przez
Wspólnotę powinno wejść w życie dnia 29 września
2009 r. w celu zapewnienia jego ciągłości.

(8)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne
z
opinią
Komitetu
ds.
Bezpiecznych
Mórz
i Zapobiegania Zanieczyszczeniom Morza przez Statki
(COSS) ustanowionego na mocy art. 12 rozporządzenia
(WE) nr 391/2009,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
(WE) nr 391/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie
wspólnych reguł i norm dotyczących organizacji dokonujących
inspekcji i przeglądów na statkach (1), w szczególności jego
art. 15,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

(2)

(1 )

Decyzją 2006/660/WE (2) Komisja przyznała na okres
trzech lat ograniczone uznanie dla Polskiego Rejestru
Statków. Tego rodzaju uznanie przyznaje się organiza
cjom znanym jako towarzystwa klasyfikacyjne, które
spełniają wszystkie kryteria inne niż te określone
w sekcji A „Ogólne minimalne kryteria” pkt 2 i 3 załącz
nika do dyrektywy Rady 94/57/WE z dnia 22 listopada
1994 r. w sprawie wspólnych reguł i norm dotyczących
organizacji dokonujących inspekcji i przeglądów na stat
kach oraz odpowiednich działań administracji
morskich (3). Skutki tego uznania ograniczały się do
Republiki Czeskiej, Cypru, Litwy, Malty, Polski oraz
Słowacji.

Komisja przeprowadziła ocenę Polskiego Rejestru
Statków zgodnie z art. 11 ust. 3 dyrektywy 94/57/WE.
Ocena opierała się na wynikach czterech inspekcji infor
macyjnych przeprowadzonych w 2007 r. przez
ekspertów
Europejskiej
Agencji
Bezpieczeństwa
Morskiego zgodnie z art. 2 lit. b) ppkt (iii) rozporzą
dzenia (WE) nr 1406/2002 Parlamentu Europejskiego
i Rady (4). Do udziału w ocenie zaproszono administracje
czeską, cypryjską, litewską, maltańską, polską i słowacką.
Komisja wzięła również pod uwagę ustalenia dwóch
późniejszych inspekcji przeprowadzonych przez Euro
pejską Agencję Bezpieczeństwa Morskiego w kwietniu
i maju 2009 r. w celu sprawdzenia działań Polskiego
Rejestru Statków w zakresie nadzoru nad budową
nowych statków oraz w celu weryfikacji działań napraw
czych wdrożonych przez Polski Rejestr Statków
w odpowiedzi na ocenę Komisji.
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STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1
Uznanie Polskiego Rejestru Statków przez Wspólnotę zostaje niniejszym rozszerzone bez ograniczeń
z dniem 29 września 2009 r.
Artykuł 2
Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 30 września 2009 r.
W imieniu Komisji
Antonio TAJANI
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