
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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