
(3) Ha valamelyik tagállam kéri, a Bizottság a 11. cikk (2) bekezdésében megállapított eljárásnak megfelelően
meghosszabbíthatja a 4. cikkben szereplő egy vagy több követelmény teljesítésére a (2) bekezdésben előírt idő-
tartamot a 2. cikk hatálya alá tartozó, kis forgalmú belvízi utak vagy olyan vízi utak tekintetében, ame-
lyeken az irányelv végrehajtásának költségei nem állnának arányban a végrehajtás hasznaival. Ez az
időtartam a Bizottság egyszerű határozatával meghosszabbítható; a meghosszabbítás megismételhető. A tagál-
lam kérelmével együtt benyújtandó indoklásnak hivatkoznia kell a kérdéses vízi út kis forgalmára és gazdasági
körülményeire. A Bizottság határozatának meghozataláig a meghosszabbítást kérő tagállam úgy folytat-
hatja az üzemeltetést, mintha már megkapta volna a meghosszabbítást.

(4) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a főbb rendelkezéseit, amelyeket az ezen
irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

(5) Amennyiben szükséges, a tagállamok segítik egymást az irányelv végrehajtásában.

(6) A Bizottság ellenőrzi a RIS létrehozását a Közösségen belül, és arról […] (1) jelentést készít az
Európai Parlament és a Tanács számára.

13. cikk

Hatálybalépés

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

14. cikk

Címzettek

Ennek az irányelvnek azok a tagállamok a címzettjei, amelyek rendelkeznek a 2. cikkben említett belvízi
utakkal.

Kelt, …

az Európai Parlament részéről
az elnök

a Tanács részéről
az elnök

(1) Ezen irányelv hatálybalépésétől számított három éven belül.

I. MELLÉKLET

AZ ADATOKRA VONATKOZÓ MINIMUMKÖVETELMÉNYEK

A 4. cikk (3) bekezdésének a) pontjában említettek szerint különösen a következő adatokat kell megadni:

— a fő vízi útvonal kilométerben megadva,

— a hajókra és konvojokra vonatkozó korlátozások a hosszúság, szélesség, merülési magasság és léghuzat
tekintetében,

— az áthaladást korlátozó építmények, különösen a zsilipek és hidak üzemelési ideje,

— a kikötők és átrakásra alkalmas területek helymeghatározása,

— a vízállásjelző referenciaadatai a hajózásra vonatkozóan.
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