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KOMISJONI DIREKTIIV 97/58/EÜ,
26. september 1997,
millega muudetakse nõukogu direktiivi 94/57/EÜ laevade kontrolli ja ülevaatust tegevate
organisatsioonide ning veeteede ametite vastava tegevuse ühiste eeskirjade ja standardite kohta
(EMPs kohaldatav tekst)
EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,
võttes arvesse nõukogu 22. novembri 1994. aasta direktiivi
94/57/EÜ laevade kontrolli ja ülevaatusega tegelevate organisatsioonide ning veeteede ametite vastava tegevuse ühiste eeskirjade ja standardite kohta, (1) eriti selle artiklit 8,
ning arvestades, et:
direktiivi 94/57/EÜ lisa põhineb IMO resolutsioonil A.739(18)
suuniste kohta ametite nimel tegutsevatele organisatsioonidele
tegevuslubade andmiseks;
IMO assamblee võttis 19. istungjärgul vastu resolutsiooni
A.789(19) ameti nimel tegutsevate tunnustatud organisatsioonide ülevaatus- ja sertifitseerimisnõuete kohta;
IMO resolutsioonis A.789(19) kehtestatud nõuded tuleb lugeda
lisatuks IMO resolutsioonis A.739(18) kehtestatud suunistele;
direktiivi 94/57/EÜ eesmärkide täitmiseks on kohane inkorporeerida IMO resolutsiooni A.789(19) sätted nimetatud direktiivi
lisasse, kuivõrd see on kohaldatav;
käesolevas direktiivis ettenähtud meetmed on kooskõlas direktiivi 94/57/EÜ artiklis 7 nimetatud komitee arvamusega,
ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1
Direktiivi 94/57/EÜ lisa jaosse “A. ÜLDSÄTTED” lisatakse
punkt 7:
“7.

Organisatsioon peab tegutsema vastavalt IMO resolutsioonile A.789(19) ameti nimel tegutsevate tunnusta-

(1) EÜT L 319, 12.12.1994, lk 20.

tud organisatsioonide kontrolli ja sertifitseerimisnõuete kohta, kuivõrd need sätted hõlmavad käesoleva direktiivi rakendusalasse kuuluvaid küsimusi.”
Artikkel 2
1.
Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi täitmiseks
vajalikud õigus- ja haldusnormid hiljemalt 30. septembril
1998.
2.
Kui liikmesriigid need sätted vastu võtavad, lisavad
nad nendesse sätetesse või nende ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Sellise viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.
3.
Liikmesriigid edastavad viivitamata komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas nende vastuvõetud siseriiklike õigusnormide teksti. Komisjon teatab sellest teistele liikmesriikidele.
Artikkel 3
Käesolev direktiiv jõustub 20. päeval pärast selle avaldamist
Euroopa Ühenduste Teatajas.
Artikkel 4
Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 26. september 1997
Komisjoni nimel
komisjoni liige
Neil KINNOCK

