
ZAŁĄCZNIK VI

SZCZEGÓŁOWE ZASADY DLA RÓŻNYCH RODZAJÓW GRANIC
I RÓŻNYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU WYKORZYSTYWANYCH

DO PRZEKRACZANIA GRANIC ZEWNĘTRZNYCH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

1. Granice lądowe

1.1. Odprawa w ruchu drogowym

1.1.1. W celu zapewnienia skutecznej odprawy osób, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa
i płynności ruchu drogowego, ruchem w przejściach granicznych zarządza się w odpowiedni sposób. W
razie potrzeby, Państwa Członkowskie mogą zawierać umowy dwustronne w sprawie utworzenia odrębnych
kanałów ruchu i w sprawie blokowania ruchu. Informują o nich Komisję zgodnie z art. 37.

1.1.2. Na granicach lądowych Państwa Członkowskie mogą, jeżeli uznają to za wskazane i jeżeli pozwa-
lają na to okoliczności, utworzyć odrębne pasy ruchu w określonych przejściach granicznych, zgodnie
z art. 9.

Właściwe organy Państw Członkowskich mogą w każdym momencie zrezygnować z odrębnych kanałów
lub pasów ruchu, w przypadku zaistnienia wyjątkowych okoliczności lub jeżeli wymagają tego warunki
ruchu i infrastruktury.

Państwa Członkowskie mogą współpracować z państwami sąsiadującymi w celu utworzenia odrębnych
kanałów i pasów ruchu w przejściach granicznych na granicach zewnętrznych.

1.1.3. Co do zasady, osoby podróżujące pojazdami mogą pozostawać wewnątrz pojazdu podczas
odprawy. Jednakże, jeżeli wymagają tego okoliczności, osoby mogą zostać poproszone o opuszczenie
pojazdu. Odprawy szczegółowej dokonuje się, jeżeli pozwalają na to okoliczności miejscowe, w miejscach
przewidzianych do tego celu. Ze względów bezpieczeństwa personelu odprawy dokonuje, jeżeli jest to moż-
liwe, dwóch funkcjonariuszy straży granicznej.

1.2. Odprawa w ruchu kolejowym

1.2.1. Odprawa dokonywana jest zarówno w odniesieniu do pasażerów, jak i pracowników kolei
w pociągach przekraczających granice zewnętrzne, w tym w pociągach towarowych i pustych składach.
Odprawa ta dokonywana jest w jeden z dwóch następujących sposobów:
— na peronie, na pierwszej stacji przyjazdu lub odjazdu na terytorium danego Państwa Członkowskiego,
— w pociągu, podczas przejazdu.

Państwa Członkowskie mogą zawierać umowy dwustronne w sprawie sposobów dokonywania tej odprawy.
Informują o nich Komisję zgodnie z art. 37.

1.2.2. Na zasadzie odstępstwa od pkt. 1.2.1. i w celu zwiększenia płynności ruchu szybkich pociągów
pasażerskich, Państwa Członkowskie położone bezpośrednio na trasie przejazdu tych pociągów wyjeżdżają-
cych z państw trzecich mogą również zdecydować, na mocy wspólnego porozumienia z zainteresowanymi
państwami trzecimi, o dokonywaniu odprawy osób w pociągach wyjeżdżających z państw trzecich w jeden
z następujących sposobów:
— na stacjach w państwie trzecim, na których osoby wsiadają do pociągu,
— na stacjach na terytorium Państw Członkowskich, na których osoby wysiadają,
— w pociągu podczas przejazdu pomiędzy stacjami na terytorium Państw Członkowskich, pod warun-

kiem, że osoby te przebywały w pociągu na poprzedniej stacji/stacjach.

1.2.3. W odniesieniu do szybkich pociągów z państw trzecich zatrzymujących się kilkakrotnie na teryto-
rium Państw Członkowskich, jeśli przewoźnik kolejowy ma możliwość przyjęcia pasażerów do pociągu
wyłącznie w celu odbycia pozostałej części podróży na terytorium Państw Członkowskich, pasażerowie
tacy są poddawani odprawie wjazdowej w pociągu albo na stacji docelowej, z wyjątkiem przypadków,
w których dokonano odprawy zgodnie z pkt. 1.2.1 lub 1.2.2 tiret pierwsze.

Osoby zamierzające podróżować pociągiem wyłącznie w celu odbycia pozostałej części podróży na teryto-
rium Państw Członkowskich są wyraźnie informowane przed odjazdem pociągu, że zostaną poddane odpra-
wie wjazdowej w trakcie podróży lub na stacji docelowej.
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1.2.4. W przypadku odbywania podróży w kierunku przeciwnym osoby znajdujące się w pociągu są
poddawane odprawie wyjazdowej na podobnych zasadach.

1.2.5. Funkcjonariusz straży granicznej może nakazać kontrolę wnętrza wagonu, w razie konieczności
z pomocą inspektora kolejowego, w celu zapewnienia, że nie zostały tam ukryte osoby lub przedmioty
podlegające odprawie granicznej.

1.2.5. W przypadkach, w których istnieją podstawy do uznania, że w pociągu ukrywają się osoby odno-
towane lub podejrzewane o popełnienie przestępstwa, lub obywatele państw trzecich zamierzający wjechać
nielegalnie, funkcjonariusz straży granicznej, jeżeli nie może działać zgodnie ze swoimi przepisami krajo-
wymi, powiadamia Państwa Członkowskie, w kierunku lub na terytorium do których zmierza pociąg.

2. Granice powietrzne

2.1. Procedury odprawy na lotniskach międzynarodowych

2.1.2. Właściwe organy Państw Członkowskich zapewniają podjęcie przez administratora portu lotni-
czego wymaganych środków w celu zapewnienia fizycznego oddzielenia pasażerów z lotów wewnętrznych
od pasażerów z innych lotów. W tym celu we wszystkich międzynarodowych portach lotniczych zapewnia
się odpowiednią infrastrukturę.

2.1.2. Miejsce odprawy granicznej określa się zgodnie z następującą procedurą:
a) pasażerowie lotów z państw trzecich przesiadający się na lot wewnętrzny zostają poddani odprawie

wjazdowej w porcie lotniczym, do którego przylatuje samolot z państwa trzeciego. Pasażerowie lotów
wewnętrznych przesiadający się na lot do państwa trzeciego (pasażerowie transferowi) zostają poddani
odprawie wyjazdowej w porcie lotniczym, z którego odlatuje ten samolot.

b) w przypadku lotów z lub do państw trzecich bez pasażerów transferowych lub lotów z więcej niż
jednym międzylądowaniem na lotniskach Państw Członkowskich, w trakcie których nie dochodzi do
zmiany samolotu:
i) pasażerowie lotów z lub do państw trzecich bez uprzedniego lub późniejszego transferu na tery-

torium Państw Członkowskich zostają poddani odprawie wjazdowej w porcie lotniczym przylotu
oraz odprawie wyjazdowej w porcie lotniczym odlotu,

ii) pasażerowie lotów z lub do państw trzecich z więcej niż jednym międzylądowaniem na terytorium
Państw Członkowskich bez zmiany samolotu (pasażerowie tranzytowi), i pod warunkiem, że pasa-
żerowie ci nie mogą wejść na pokład samolotu na etap podróży odbywający się na terytorium
Państw Członkowskich, są poddawani odprawie wjazdowej w porcie lotniczym przylotu oraz
odprawie wyjazdowej w porcie lotniczym odlotu,

iii) w przypadku, gdy linia lotnicza może, w odniesieniu do lotów z państw trzecich z więcej niż
jednym międzylądowaniem na terytorium Państw Członkowskich, przyjąć na pokład pasażerów
jedynie na pozostały etap podróży odbywający się wewnątrz tego terytorium, pasażerowie zostają
poddani odprawie wyjazdowej w porcie lotniczym odlotu oraz odprawie wjazdowej w porcie lot-
niczym przylotu.

Odprawa pasażerów, którzy podczas takich międzylądowań znajdują się już na pokładzie samolotu i nie
weszli na pokład na terytorium Państw Członkowskich, odbywa się zgodnie z lit. b) pkt ii). Odwrotną
procedurę stosuje się do kategorii lotów, w przypadku których krajem przeznaczenia jest państwo trzecie.

2.1.3. Odprawy granicznej zwykle nie dokonuje się na pokładzie samolotu lub w bramce (gate), chyba że
jest to uzasadnione na podstawie oceny zagrożenia bezpieczeństwa wewnętrznego oraz ryzyka nielegalnej
imigracji. W celu zapewnienia, aby na lotniskach pełniących rolę przejść granicznych osoby mogły zostać
poddane odprawie zgodnie z zasadami określonymi w art. 6-13, Państwa Członkowskie zapewniają, aby
władze lotniska podjęły odpowiednie środki w celu skierowania ruchu pasażerów do pomieszczeń przewi-
dzianych dla odprawy.

Państwa Członkowskie zapewniają podjęcie przez administratora portu lotniczego niezbędnych środków
w celu uniemożliwienia osobom nieupoważnionym wejścia do obszarów zastrzeżonych, na przykład
obszaru tranzytowego, i ich opuszczenia. W normalnych warunkach odprawy nie dokonuje się w obszarze
tranzytowym, chyba że jest to uzasadnione na podstawie oceny zagrożenia bezpieczeństwa wewnętrznego
oraz ryzyka nielegalnej imigracji; w szczególności odprawie w tym obszarze mogą podlegać osoby zobo-
wiązane do posiadania lotniskowej wizy tranzytowej w celu sprawdzenia, czy posiadają one taką wizę.
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2.1.4. Jeżeli w przypadku działania siły wyższej, nieuchronnego zagrożenia lub na polecenie władz,
samolot odbywający lot z państwa trzeciego musi lądować na terenie lądowania nie będącym przejściem
granicznym, samolot taki może kontynuować swój lot jedynie po uzyskaniu zezwolenia od straży granicz-
nej oraz od organów celnych. Ta sama zasada stosowana jest w przypadku, gdy samolot odbywający lot
z państwa trzeciego ląduje bez zezwolenia. W każdym przypadku, do odprawy pasażerów tych samolotów
stosuje się art. 6-13.

2.2. Procedury odprawy na lądowiskach

2.2.1. Zapewnione zostaje poddanie odprawie osób, zgodnie z zasadami określonymi w art. 6-13, także
na lotniskach nie posiadających statusu międzynarodowych portów lotniczych na mocy odpowiednich prze-
pisów krajowych (lądowiska), ale przez które mogą prowadzić trasy lotów z lub do państw trzecich.

2.2.2. Na zasadzie odstępstwa od pkt. 2.1.1, w przypadku lądowisk nie istnieje konieczność dokonywania
odpowiednich ustaleń w celu zapewnienia fizycznego oddzielenia pasażerów z lotów wewnętrznych od
pasażerów innych lotów, bez uszczerbku dla rozporządzenia (WE) nr 2320/2002 Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. ustanawiającego wspólne zasady w dziedzinie bezpieczeństwa lotnictwa
cywilnego (1). Ponadto, przy niewielkim natężeniu ruchu, ciągła obecność straży granicznej nie jest
konieczna, pod warunkiem istnienia gwarancji, że niezbędny personel może zostać rozmieszczony
w odpowiednim czasie.

2.2.3. W sytuacjach, kiedy straż graniczna nie jest ciągle obecna na lądowisku, kierownik takiego lądowi-
ska odpowiednio powiadamia straż graniczną o przylotach i odlotach samolotów z lub do państw trzecich.

2.3. Odprawa osób w lotach prywatnych

2.3.1. W przypadku lotów prywatnych z lub do państw trzecich, kapitan przekazuje przed startem straży
granicznej docelowego Państwa Członkowskiego oraz, w stosownych przypadkach, Państwa Członkow-
skiego pierwszego wjazdu, ogólne oświadczenie zawierające, między innymi, plan lotu zgodnie
z załącznikiem 2 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym oraz informację dotyczącą tożsa-
mości pasażerów.

2.3.2. W przypadku, gdy lot prywatny z państwa trzeciego zmierzający do Państwa Członkowskiego
odbywa międzylądowanie na terytorium innych Państw Członkowskich, właściwe organy Państwa Człon-
kowskiego wjazdu dokonują odprawy granicznej i zamieszczają stempel wjazdowy na ogólnym oświadcze-
niu, o którym mowa w pkt 2.3.1.

2.3.3. W przypadku, gdy zachodzą wątpliwości, czy lot odbywa się wyłącznie z lub zmierza wyłącznie
w kierunku terytorium Państw Członkowskich bez międzylądowania na terytorium państwa trzeciego, właś-
ciwe organy dokonują odprawy osób na lotniskach i lądowiskach zgodnie z pkt 2.1 — 2.2.

2.3.4. Uregulowania w zakresie przylotu i odlotu szybowców, mikrolotów, helikopterów, małych samo-
lotów zdolnych do odbywania lotów jedynie na krótkie dystanse oraz sterowców są określane przez prawo
krajowe oraz, w stosownych przypadkach, przez umowy dwustronne.

3. Granice morskie

3.1. Ogólne procedury odprawy w ruchu morskim

3.1.1. Odprawy statków dokonuje się w porcie wejścia lub wyjścia, na pokładzie statku lub na terenie
przewidzianym w tym celu, znajdującym się w bezpośrednim sąsiedztwie statku. Jednakże, zgodnie
z porozumieniami zawartymi w tej sprawie, odprawy można dokonywać również podczas podróży lub,
przy wejściu lub wyjściu statku, na terytorium państwa trzeciego.

Celem odprawy jest zapewnienie, że zarówno załoga, jak i pasażerowie spełniają warunki określone w art. 5,
bez uszczerbku dla art. 19 ust. 1 lit. c).

(1) Dz.U. L 355 z 30.12.2002, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 849/2004 (Dz.U. L 158
z 30.4.2004, str. 1).
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3.1.2. Kapitan statku lub, w razie nieobecności kapitana, osoba lub firma reprezentująca armatora we
wszystkich sprawach związanych z obowiązkami armatora w zakresie wyposażenia statku (agent armatora)
sporządza niezwłocznie w dwóch egzemplarzach listę członków załogi i pasażerów. Najpóźniej po wejściu
do portu przekazuje on tę listę/te listy straży granicznej. Jeżeli, z powodu siły wyższej, listy lub list nie
można przekazać straży granicznej, kopia jest przesyłana do właściwej placówki granicznej lub władz por-
towych, które są zobowiązane zapewnić niezwłoczne przekazanie takiej listy straży granicznej.

3.1.3. Jeden egzemplarz tych dwóch list odpowiednio podpisanych przez straż graniczną zwraca się
kapitanowi statku, który okazuje ją na żądanie podczas pobytu w porcie.

3.1.4. Kapitan statku lub, w razie nieobecności kapitana, agent armatora niezwłocznie zgłasza wszelkie
zmiany w składzie osobowym załogi lub liczbie pasażerów.

Ponadto kapitan niezwłocznie powiadamia właściwe organy, w miarę możliwości nawet przed wejściem
statku do portu, o obecności na pokładzie pasażerów podróżujących bez biletu. Kapitan statku ponosi
jednak nadal odpowiedzialność za tych pasażerów.

3.1.5. Kapitan statku powiadamia straż graniczną o wyjściu statku we właściwym czasie i zgodnie
z zasadami obowiązującymi w danym porcie; w przypadku braku możliwości ich powiadomienia, kapitan
powiadamia odpowiednie władze portowe. Drugi egzemplarz uprzednio wypełnionej i podpisanej listy/list
zwraca się straży granicznej lub władzom portowym.

3.2. Szczegółowe procedury odprawy dla określonych typów żeglugi morskiej

Statki wycieczkowe

3.2.1. Kapitan statku wycieczkowego lub, w razie nieobecności kapitana, agent armatora przekazuje
odpowiedniej jednostce straży granicznej trasę i program rejsu co najmniej 24 godziny przed wyjściem
z portu oraz przed wejściem do każdego z portów na terytorium Państw Członkowskich.

3.2.2. Jeżeli trasa rejsu obejmuje wyłącznie porty znajdujące się na terytorium Państw Członkowskich, na
zasadzie odstępstwa od art. 4 i 7 nie dokonuje się odprawy granicznej, zaś statek wycieczkowy może
wchodzić do portów, które nie są przejściami granicznymi.

Mimo to, na podstawie oceny zagrożenia dla bezpieczeństwa wewnętrznego oraz ryzyka nielegalnej imigra-
cji, załoga i pasażerowie takich statków mogą zostać poddani odprawie.

3.2.3. Jeżeli trasa rejsu obejmuje zarówno porty znajdujące się na terytorium Państw Członkowskich, jak
i porty znajdujące się na terytorium państw trzecich, na zasadzie odstępstwa od art. 7 odprawy granicznej
dokonuje się w następujący sposób:

a) w przypadku, gdy statek wycieczkowy przypływa z portu znajdującego się na terytorium państwa
trzeciego i po raz pierwszy wchodzi do portu znajdującego się na terytorium Państwa Członkowskiego,
załoga i pasażerowie zostają poddani odprawie wjazdowej na podstawie list osobowych członków
załogi i pasażerów, o których mowa w pkt 3.2.4.

Pasażerowie schodzący na ląd podlegają odprawie wjazdowej zgodnie z art. 7, chyba że ocena zagroże-
nia dla bezpieczeństwa wewnętrznego oraz ryzyka nielegalnej imigracji wykaże, że nie ma potrzeby
dokonywania takiej odprawy.

b) w przypadku, gdy statek wycieczkowy przypływa z portu znajdującego się na terytorium państwa
trzeciego i wchodzi po raz kolejny do portu znajdującego się na terytorium Państwa Członkowskiego,
załoga i pasażerowie zostają poddani odprawie wjazdowej na podstawie list osobowych członków
załogi i pasażerów, o których mowa w pkt 3.2.4. w zakresie zmian, jakich dokonano na tych listach
od momentu wejścia statku rejsowego do poprzedniego portu znajdującego się na terytorium Państwa
Członkowskiego.

Pasażerowie schodzący na ląd podlegają odprawie wjazdowej zgodnie z art. 7, chyba że ocena zagroże-
nia dla bezpieczeństwa wewnętrznego oraz ryzyka nielegalnej imigracji wykaże, że nie ma potrzeby
dokonywania takiej odprawy.

c) w przypadku, gdy statek wycieczkowy przypływa z portu znajdującego się na terytorium Państwa
Członkowskiego i wchodzi do takiego portu, pasażerowie schodzący na ląd podlegają odprawie wjaz-
dowej zgodnie z art. 7 w przypadkach, w których wymóg dokonania takiej odprawy wynika z oceny
zagrożenia dla bezpieczeństwa wewnętrznego oraz ryzyka nielegalnej imigracji.
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d) w przypadku, gdy statek wycieczkowy wychodzi z portu znajdującego się na terytorium Państwa
Członkowskiego i kieruje się do portu znajdującego się na terytorium państwa trzeciego, załoga
i pasażerowie podlegają odprawie wyjazdowej na podstawie list osobowych członków załogi
i pasażerów.

W przypadkach, w których wymóg dokonania takiej odprawy wynika z oceny zagrożenia dla bezpie-
czeństwa wewnętrznego oraz ryzyka nielegalnej migracji, pasażerowie wchodzący na pokład podlegają
odprawie wyjazdowej zgodnie z art. 7.

e) w przypadku, gdy statek wycieczkowy wychodzi z portu znajdującego się na terytorium Państwa
Członkowskiego i kieruje się do takiego portu, nie dokonuje się odprawy wyjazdowej.

Mimo to, na podstawie oceny zagrożenia dla bezpieczeństwa wewnętrznego oraz ryzyka nielegalnej
imigracji, załoga i pasażerowie takich statków mogą podlegać odprawie.

3.2.4. Listy osobowe członków załogi i pasażerów zawierają:
a) imię i nazwisko;
b) datę urodzenia;
c) obywatelstwo;
d) numer i rodzaj dokumentu podróży oraz, w stosownych przypadkach, numer wizy.

Kapitan statku wycieczkowego lub, w razie nieobecności kapitana, agent armatora przekazuje odpowiedniej
jednostce straży granicznej listy osobowe co najmniej na 24 godziny przed wejściem do każdego z portów
na terytorium Państw Członkowskich lub, w przypadku, gdy podróż do tego portu trwa krócej niż 24
godziny, natychmiast po zakończeniu zaokrętowania w porcie poprzednim.

Lista osobowa jest stemplowana w pierwszym porcie wejścia na terytorium Państwa Członkowskiego oraz
za każdym razem w przypadku późniejszych jej zmian. Lista osobowa jest uwzględniana przy ocenie
ryzyka, o której mowa w pkt. 3.2.3.

Żegluga rekreacyjna

3.2.5. Na zasadzie odstępstwa od art. 4 i 7, osoby przebywające na pokładzie pływających jednostek
rekreacyjnych przypływających z lub kierujących się do portu znajdującego się w Państwie Członkowskim
nie podlegają odprawie granicznej i mogą wchodzić do portu, który nie jest przejściem granicznym.

Jednak, jeżeli wynika to z oceny ryzyka nielegalnej imigracji, a w szczególności w przypadku, gdy linia
brzegowa państwa trzeciego znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie terytorium danego Państwa Człon-
kowskiego, dokonuje się odprawy osób lub przeszukania pływającej jednostki rekreacyjnej.

3.2.6. Na zasadzie odstępstwa od art. 4, pływająca jednostka rekreacyjna przypływająca z państwa trze-
ciego może wyjątkowo wejść do portu niebędącego przejściem granicznym. W takich przypadkach osoby
przebywające na pokładzie zgłaszają się do władz portowych w celu otrzymania zezwolenia na wejście do
portu. Władze portowe kontaktują się z władzami najbliższego portu będącego przejściem granicznym
w celu zgłoszenia obecności statku. Oświadczenie dotyczące pasażerów może zostać złożone poprzez
przedstawienie listy osób przebywających na pokładzie władzom portowym. Lista ta udostępniana jest
straży granicznej najpóźniej w chwili przypłynięcia.

Podobnie, jeżeli z powodu działania siły wyższej pływająca jednostka rekreacyjna przypływająca z państwa
trzeciego zmuszona jest do dokowania w porcie innym niż przejście graniczne, władze portowe kontaktują
się z władzami najbliższego portu będącego przejściem granicznym w celu zgłoszenia obecności statku.

3.2.7. Podczas takiej odprawy przedkłada się dokument zawierający wszystkie dane techniczne jednostki
oraz nazwiska osób przebywających na pokładzie. Kopia takiego dokumentu przekazywana jest władzom
w portach wejścia i wyjścia. Przez cały czas pozostawania statku na wodach terytorialnych jednego z Państw
Członkowskich kopia takiej listy znajduje się w dokumentacji statku.

Rybołówstwo przybrzeżne

3.2.8. Na zasadzie odstępstwa od art. 4 i 7, załogi statków rybołówstwa przybrzeżnego powracające
codziennie lub w ciągu 36 godzin do portu rejestracji lub do innego portu znajdującego się na terytorium
Państw Członkowskich bez dokowania w porcie znajdującym się na terytorium państwa trzeciego nie pod-
legają systematycznej odprawie. Niemniej jednak w celu ustalenia częstotliwości odpraw brana jest pod
uwagę ocena ryzyka nielegalnej imigracji, w szczególności w przypadku, gdy linia brzegowa państwa trze-
ciego znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie terytorium danego Państwa Członkowskiego. Odprawy osób
lub przeszukania statku dokonuje się stosownie do poziomu takiego ryzyka.
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3.2.9. Załogi statków rybołówstwa przybrzeżnego, które nie są zarejestrowane w porcie znajdującym się
na terytorium Państwa Członkowskiego, są odprawiane zgodnie z przepisami dotyczącymi marynarzy.

Kapitan statku zawiadamia właściwe organy o wszelkich zmianach w składzie załogi oraz o obecności
pasażerów.

Połączenia promowe

3.2.10. Dokonuje się odprawy osób korzystających z połączeń promowych z portami znajdującymi się
w państwach trzecich. Stosuje się następujące zasady:

a) o ile to możliwe, Państwa Członkowskie zapewniają odrębne pasy ruchu zgodnie z art. 9;

b) pasażerowi piesi podlegają odprawie indywidualnej;

c) odprawy pasażerów pojazdów dokonuje się, kiedy znajdują się oni przy pojeździe;

d) pasażerów promu podróżujących autokarem uważa się za pasażerów pieszych. W celu odprawy pasa-
żerowie ci opuszczają autokar;

e) odprawy kierowców pojazdów ciężarowych i wszystkich towarzyszących im osób dokonuje się, kiedy
znajdują się oni przy pojeździe. Odprawa ta powinna z zasady być organizowana oddzielnie od
odprawy innych pasażerów;

f) w celu zapewnienia szybkiego dokonywania odprawy zapewnia się odpowiednią liczbę bramek;

g) w szczególności w celu wykrycia nielegalnych imigrantów, środki transportu używane przez pasażerów
poddawane są przynajmniej wyrywkowej kontroli, a w stosownych przypadkach sprawdza się również
ładunek i inne przedmioty umieszczone w środkach transportu;

h) w stosunku do członków załogi promów postępuje się w taki sam sposób, jak w stosunku do członków
załóg statków handlowych.

4. Żegluga śródlądowa

4.1.1. Żegluga śródlądowa obejmująca przekraczanie granicy zewnętrznej obejmuje wykorzystywanie,
w celach zarobkowych lub rekreacyjnych, wszystkich typów łodzi i jednostek pływających po rzekach, kana-
łach i jeziorach.

4.2. W odniesieniu do łodzi wykorzystywanych do celów zarobkowych, przebywający na pokładzie kapi-
tan i osoby zatrudnione, których nazwiska znajdują się na liście członków załogi, oraz członkowie rodzin
tych osób mieszkający na pokładzie uważani są za członków załogi lub ich odpowiedników.

4.3. Do odprawy w żegludze śródlądowej stosuje się odpowiednio właściwe przepisy pkt 3.1-3.2.

ZAŁĄCZNIK VII

SZCZEGÓLNE ZASADY DOTYCZĄCE OKREŚLONYCH KATEGORII OSÓB

1. Szefowie państw

Na zasadzie odstępstwa od art. 5 oraz art. 7-13, głowy państw i członkowie ich delegacji, których przyjazd
i wyjazd został oficjalnie zapowiedziany straży granicznej drogą dyplomatyczną, mogą nie podlegać odpra-
wie granicznej.
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