
h) państwo bandery;

i) świadectwa klasy i świadectwa ustawowe, wydane zgodnie z odpowiednimi konwencjami między-
narodowymi, oraz organ lub organizację, które wydały każde z tych świadectw, łącznie z datą
wydania i datą wygaśnięcia;

j) port i data ostatniego przeglądu pośredniego lub rocznego dla świadectw wymienionych w i) oraz
nazwa organu, który przeprowadził przegląd lub organizacji, która go przeprowadziła;

k) data, państwo, port lub kotwicowisko zatrzymania.

4. W odniesieniu do statków, które zatrzymano, informacje opublikowane zgodnie z art. 19, muszą rów-
nież zawierać:

a) liczba zatrzymań w ciągu ostatnich 36 miesięcy;

b) data zniesienia zatrzymania;

c) czas trwania zatrzymania, w dniach;

d) przyczyny zatrzymania, przedstawione w sposób jasny i jednoznaczny;

e) wskazanie, gdzie właściwe, czy uznana organizacja, która dokonała przeglądu, ponosi odpowie-
dzialność w związku z brakami, które same lub w połączeniu z innymi, doprowadziły do zatrzy-
mania;

f) opis środków podjętych w przypadku gdy statek dostał pozwolenie na udanie się do najbliższej
właściwej stoczni remontowej;

g) jeżeli statkowi odmówiono dostępu do któregokolwiek z portów we Wspólnocie, przyczyny
takiego działania przedstawione w sposób jasny i jednoznaczny.

ZAŁĄCZNIK XIV

DANE DOSTARCZANE W KONTEKŚCIE MONITOROWANIA WYKONYWANIA

(o których mowa w art. 28)

1. Każdego roku Państwa Członkowskie muszą dostarczyć Komisji następujące dane dotyczące poprzed-
niego roku najpóźniej do dnia 1 lipca.

1.1. Liczba inspektorów działających w ich imieniu w ramach kontroli państwa portu.

Niniejsze informacje muszą być przekazywane Komisji przy użyciu następującej tabeli wzorcowej (1) (2)

Port/obszar

Liczba inspektorów zatrud-
nionych w pełnym wymia-

rze godzin
(A)

Liczba inspektorów zatrud-
nionych w niepełnym
wymiarze godzin (B)

Przeliczenie (B) na pełny
wymiar godzin

(C)

Ogółem
(A+C)

Port X ….

Port Y ….

OGÓŁEM

(1) W przypadku gdy inspekcje przeprowadzone w kontekście kontroli państwa portu stanowią jedynie część pracy inspektorów,
całkowita liczba inspektorów musi zostać przeliczona na liczbę odpowiadającą inspektorom pracującym w pełnym wymiarze
godzin. W przypadku, gdy ten sam inspektor pracuje więcej niż w jednym porcie lub obszarze geograficznym, obowiązujący
ekwiwalent czasowy musi zostać obliczony w każdym porcie.

(2) Niniejsze informacje muszą być dostarczane na szczeblu krajowym oraz dla każdego portu zainteresowanego Państwa Członkow-
skiego. Do celów niniejszego załącznika, port oznacza pojedynczy port oraz obszar geograficzny, obsługiwany przez inspektora lub
grupę inspektorów, obejmujący kilka pojedynczych portów, gdzie właściwe.

1.2. Całkowita liczba pojedynczych statków, które wpłynęły do ich portów na szczeblu krajowym. Liczba
ta odpowiada liczbie obcych statków objętych dyrektywą, które wpłynęły do ich portów na szczeblu krajo-
wym, policzonych tylko jeden raz.
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2. Państwa Członkowskie muszą:

a) dostarczać Komisji raz na trzy miesiące wykaz ruchów pojedynczych statków innych niż regularne
pasażerskie i towarowe połączenia promowe, które wpłynęły do ich portów lub które zgłosiły właści-
wemu organowi swoje przybycie na kotwicowisko, wraz z numerem statku nadanym przez IMO, datą
przybycia oraz portem lub kotwicowiskiem, dla każdego ruchu statku. Wykaz ten jest przekazywany w
formie arkusza kalkulacyjnego umożliwiającego automatyczne wyszukiwanie i przetwarzanie wyżej
wymienionych informacji. Wykaz ten jest dostarczany w ciągu czterech miesięcy od końca okresu, do
którego odnosiły się dane;

oraz

b) dostarczać Komisji oddzielne wykazy regularnych pasażerskich połączeń promowych oraz regularnych
towarowych usług promowych, o których mowa w lit. a), nie później niż sześć miesięcy po wykonaniu
niniejszej dyrektywy, a następnie za każdym razem, gdy następują zmiany w takich połączeniach.
Wykaz taki zawiera, w odniesieniu do każdego statku, numer statku nadany przez IMO, jego nazwę
oraz trasę, na której pływa. Wykaz ten jest przekazywany w formie arkusza kalkulacyjnego umożliwia-
jącego automatyczne wyszukiwanie i przetwarzanie wyżej wymienionych informacji.

ZAŁĄCZNIK XV

Część A

UCHYLONA DYREKTYWA ORAZ JEJ KOLEJNE ZMIANY

(o których mowa w art. 35)

Dyrektywa Rady 95/21/WE (Dz.U. L 157 z 7.7.1995, str. 1)

Dyrektywa Rady 98/25/WE (Dz.U. L 133 z 7.5.1998, str. 19)

Dyrektywa Komisji 98/42/WE (Dz.U. L 184 z 27.6.1998, str. 40)

Dyrektywa Komisji 1999/97/WE (Dz.U. L 331 z 23.12.1999, str. 67)

Dyrektywa 2001/106/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
(Dz.U. L 19 z 22.1.2002, str. 17)

Dyrektywa 2002/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
(Dz.U. L 324 z 29.11.2002, str. 53)

Tylko art. 4

Część B

WYKAZ TERMINÓW TRANSPOZYCJI DO PRAWA KRAJOWEGO

(o których mowa w art. 35)

Dyrektywa Termin transpozycji

Dyrektywa 95/21/WE 30 czerwca 1996 r.

Dyrektywa 98/25/WE 30 czerwca 1998 r.

Dyrektywa 98/42/WE 30 września 1998 r.

Dyrektywa 1999/97/WE 13 grudnia 2000 r.

Dyrektywa 2001/106/WE 22 lipca 2003 r. (1)

Dyrektywa 2002/84/WE 23 listopada 2003 r.

(1) Zgodnie z art. 3 dyrektywy 2001/106/WE Komisja dokonuje przeglądu wykonywania niniejszej dyrektywy najpóźniej
do dnia 22 lipca 2006 r. Przegląd obejmuje, między innymi, zbadanie liczby inspektorów kontroli państwa portu w
każdym Państwie Członkowskim oraz liczbę przeprowadzonych inspekcji, łącznie z obligatoryjnymi rozszerzonymi
inspekcjami. Komisja przekazuje wyniki przeglądu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie oraz ustala na podstawie
przeglądu, czy należy zaproponować dyrektywę zmieniającą lub dalsze ustawodawstwo w tej dziedzinie.
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