L 131/34

Επσηµη Εφηµερδα των Ευρωπαϊκν Κοινοττων

EL

5. 5. 98

ΑΠΟVΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 22αr Απριλου 1998
περ αναγνωρσεωr τηr εταιρεαr «Hellenic Register of Shipping» δυνµει τηr οδηγαr
94/57/ΕΚ του Συµβουλου
(Το κεµενο στην ελληνικ γλσσα εναι το µνο αυθεντικ)
(Κεµενο που παρουσιζει ενδιαφρον για τον ΕΟΧ)

(98/295/ΕΚ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

χονταr υπψη:
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,
την οδηγα 94/57/ΕΚ του Συµβουλου, τηr 22αr Νοεµβρου
1994, σχετικ µε τουr κοινοr καννεr και πρτυπα των
οργανισµν επιθερησηr και εξτασηr πλοων και των
συναφν δραστηριοττων των ναυτικν αρχν (1), και
ιδωr το ρθρο 4 παργραφοr 3,
Εκτιµνταr:
τι, δυνµει του ρθρου 4 παργραφοr 3 τηr οδηγαr 94/57/
ΕΚ, τα κρτη µλη χουν τη δυναττητα να υποβλλουν
στην Επιτροπ ατηση για τριετ αναγνριση οργανισµν
οι οποοι πληρον λα τα κριτρια του παραρτµατοr πλην
εκενων που περιγρφονται στα σηµεα 2 και 3 του τµµατοr «Γενικ» του παραρτµατοr·
τι η Επιτροπ χει επαληθεσει τι η εταιρεα Hellenic
Register of Shipping, η οποα εχε προηγουµνωr κοινοποιηθε βσει του ρθρου 4 παργραφοr 2 τηr οδηγαr του
Συµβουλου 94/57/ΕΚ, ανταποκρνεται σε λα τα κριτρια
του παραρτµατοr τηr προαναφερµενηr οδηγαr πλην
εκενων που περιγρφονται στα σηµεα 2 και 3 του τµµατοr «Γενικ» του παραρτµατοr·
τι οι ελληνικr αρχr χουν υποβλει ατηση προσαρµογr
τηr αναγνρισηr τηr εταιρεαr Hellenic Register of Shipping δυνµει του ρθρου 4 παργραφοr 3 τηr προαναφερµενηr οδηγαr·

(1) ΕΕ L 319 τηr 12. 12. 1994, σ. 20.

τι οι διατξειr τηr παροσαr απφασηr εναι σµφωνεr
µε τη γνµη τηr επιτροπr του ρθρου 7 τηr οδηγαr
94/57/ΕΚ,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟVΑΣΗ:

ρθρο 1
Η εταιρεα Hellenic Register of Shipping αναγνωρζεται
δυνµει του ρθρου 4 παργραφοr 3 τηr οδηγαr 94/57/ΕΚ
για χρονικ διστηµα τριν ετν αρχr γενοµνηr απ 22
Απριλου 1998.
ρθρο 2
Οι συνπειεr τηr αναγνρισηr περιορζονται στην Ελλδα.
ρθρο 3
Η παροσα απφαση απευθνεται στην Ελληνικ ∆ηµοκρατα.
Βρυξλλεr, 22 Απριλου 1998.
Για την Επιτροπ
Neil KINNOCK

Μλοr τηr Επιτροπr

