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Nr. L 196/7

KOMMISSIONENS DIREKTIV 96139/EF

af 19. juni 1 996
om ændring af Rådets direktiv 93/75/EØF om mindstekrav til skibe, som er på
vej til eller fra Fællesskabets søhavne med farligt eller forurenende gods
(Tekst af betydning for EØS)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

vedtagelse« til udtrykket »saledes som den er udformet
den 1 . januar 1996«.

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,

Artikel 2

under henvisning til Rådets direktiv 93/75/EØF af 13.
september 1993 om mindstekrav til skibe, som er på vej

administrative bestemmelser for at efterkomme dette

til eller fra Fællesskabets søhavne med farligt eller forure
nende gods ('), særlig artikel 11 , og

1.

Medlemsstaterne vedtager de nødvendige love og

direktiv senest tolv måneder efter dets bekendtgørelse. De
underretter straks Kommissionen herom .

ud fra følgende betragtninger:
I henhold til direktiv 93/75/EØF, artikel 2, litra e), f), g)
og h), forstås i direktivet ved Marpol-konventionen,
IMDG-koden, IBC-koden og IGC-koden disse tekster,
således som de er udformet ved direktivets vedtagelse;

denne henvisning fastsættes af medlemsstaterne.

siden direktiv 93/75/EØF trådte i kraft er Marpol-konven
tionen, IMDG-koden, IBC-koden og IGC-koden blevet
ændret; ændringerne til Marpol-konventionen, som er

til de nationale retsforskrifter, som de udsteder på det

vedtaget ved IMO-resolution MEPC.55(33) trådte i kraft
den 2. august 1994; ændring nr. 27-1994 til IMDG-koden
skulle gennemføres af de regeringer, der er medlemmer af
IMO, senest den 1 . januar 1995; ændringerne til IBC
koden, vedtaget ved resolution MEPC.55(33) og
MSC.28(61 ), og til IGC-koden, vedtaget ved resolution
MSC.30(61 ), trådte i kraft den 1 . juli 1994;
disse ændringer bør indarbejdes i direktivet;

de i dette direktiv fastsatte foranstaltninger er i overens
stemmelse med udtalelse fra det i direktiv 93/75/EØF,

Når

medlemsstaterne

vedtager

disse

love

ning til dette direktiv, eller de skal ved offentliggørelsen
ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for
2.

Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten

område, der er omfattet af dette direktiv.
Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offent
liggørelse i De Europæiske Fællesskabers Tidende.
Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne .

artikel 12, omhandlede udvalg —
UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

I artikel 2, litra e), f), g) og h) i direktiv 93/75/EØF ændres
udtrykket »således som den er udformet ved direktivets

(') EFT nr. L 247 af 5. 10. 1993, s. 19.

og

administrative bestemmelser, skal de indeholde en henvis

Udfærdiget i Bruxelles, den 19 . juni 1996.
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