
h) a lobogó szerinti állam,

i) a vonatkozó nemzetközi egyezmények alapján kiállított osztályozási bizonyítványok és hatósági
bizonyítványok, a szóban forgó bizonyítvány(oka)t kiállító hatóság vagy szervezet, és a bizonyít-
vány(ok) kiállítási és lejárati dátuma,

j) a legutóbbi közbenső vagy éves szemle kikötője és időpontja a fenti i) albekezdésben említett
bizonyítványokat illetően, valamint az ellenőrzést végző hatóság vagy szervezet neve,

k) a visszatartás időpontja, a visszatartó állam és kikötő vagy rév,

4. A visszatartott hajókról a 25. cikkel összhangban közétett információnak a fentieken túl az alábbiakat
kell tartalmaznia:

a) a megelőző 36 hónap alatti visszatartások száma,

b) a visszatartás feloldásának időpontja,

c) a visszatartás időtartama napokban,

d) visszatartás indoklása világos és szabatos fogalmazással,

e) annak megjelölése, hogy a hajóosztályozó társaság vagy más, ellenőrzést végrehajtó magánszerv
hatásköre kiterjedt-e azokra a hiányosságokra, amelyek önmagukban vagy egymással társítva a visz-
szatartáshoz vezettek,

f) az intézkedések leírása olyan hajó esetében, amelynek megengedték, hogy a legközelebbi megfelelő
javítóműhelyig útját folytassa, vagy amelyet a Közösség valamely kikötőjéből kitiltottak,

g) amennyiben a hajó a Közösség valamely kikötőjéből ki van tiltva, az ilyen intézkedés indoklása
világos és szabatos fogalmazással.

XIV. MELLÉKLET

A VÉGREHAJTÁS FELÜGYELETÉRE VONATKOZÓ ADATOK

(a 28. cikk szerint)

1. A tagállamok minden évben legkésőbb július 1-jéig közlik az alábbi adatokat a Bizottsággal az előző
évre vonatkozóan:

1.1. a kikötő szerinti illetékes állam hatósága által végzett ellenőrzések keretében eljáró ellenőrök száma.

Ezt az információt a tagállamok alábbi minta szerint közlik a Bizottsággal (1) (2)

Kikötő/övezet A főállású ellenőrök száma
(A)

A részmunkaidőben foglal-
koztatott ellenőrök száma

egész számban (B)

A B átszámítás a főállásúra
(C)

Összesen
(A+C)

Port X …

Port Y …

TOTAL

(1) Azon ellenőrök számát, akik csak részmunkaidőben végeznek ellenőrzéseket, át kell számítani főállású ellenőrre. Ha egy ellenőr több
kikötőben vagy földrajzi övezetben dolgozik, minden kikötőben a megfelelő részmunkaidőt kell figyelembe venni.

(2) Ezt az információt nemzeti szinten és az érintett tagállam minden egyes kikötőjére vonatkozóan kell megadni. E melléklet alkalma-
zásában a kikötő egy adott kikötőt jelent, illetve egy ellenőr vagy ellenőrcsoport által ellenőrzött földrajzi övezet, amely adott
esetben több kikötőt foglal magában.

1.2. a tagállam kikötőjébe befutó hajók száma. Ez a szám az irányelv hatálya alá tartozó és a tagállam
kikötőibe befutott külföldi hajók számának felel meg, a hajókat nemzeti szinten csak egyszer kell számolni.
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2. A tagállamok:

a) három havonta közlik a Bizottsággal – a rendszeres személy- és áruszállító kompjáratok kivételével – a
kikötőikbe befutó egyes hajók, vagy a kikötőhatóságnak révbe érkezésükről értesítést küldő hajók moz-
gására vonatkozó kimutatást, amely tartalmazza a hajó minden mozgásánál annak IMO-számát és az
érkezés napját, és a kikötőt vagy révet. Ezt a kimutatást olyan táblázatkezelő programban kell megadni,
amely lehetővé teszi a fent említett adatok automatikus lehívását és feldolgozását. A kimutatást az
adatok tárgyidőszaka végétől számított négy hónapon belül kell hozzáférhetővé tenni.

és

b) az ezen irányelv végrehajtásától számított hat hónapon belül kötelesek megadni a Bizottságnak az
a) pontban említett rendszeres személy- és áruszállító kompjáratok külön jegyzékeit, továbbá azt köve-
tően minden változást, amely e járatok esetében bekövetkezik. A jegyzékek minden hajó esetében tar-
talmazzák az IMO számot, a hajó nevét és a megtett útvonalat. A jegyzéket olyan táblázatkezelő prog-
ramban kell megadni, amely lehetővé teszi a fent említett adatok automatikus lehívását és feldolgozását.

XV. MELLÉKLET

A. rész

A HATÁLYÁT VESZTETT IRÁNYELV ÉS ANNAK EGYMÁST KÖVETŐ MÓDOSÍTÁSAI

(a 35. cikk értelmében)

a Tanács 95/21/EK irányelve (HL L 157., 1995.7.7., 1. o.)

a Tanács 98/25/EK irányelve (HL L 133., 1998.5.7., 19. o.)

a Bizottság 98/42/EK irányelve (HL L 184., 1998.6.27., 40. o.)

a Bizottság 1999/97/EK irányelve (HL L 331., 1999.12.23., 67. o.)

az Európai Parlament és a Tanács 2001/106/EK irányelve
(HL L 19., 2002.1.22., 17. o.)

az Európai Parlament és a Tanács 2002/84/EK irányelve
(HL L 324., 2002 11.29., 53. o.)

(4. cikk)

B. rész

A NEMZETI JOGBA TÖRTÉNŐ ÁTÜLTETÉSRE VONATKOZÓ HATÁRIDŐK FELSOROLÁSA

(a 35. cikk értelmében)

Irányelv Átültetés határideje

95/21/EK irányelv 1996. június 30.

98/25/EK irányelv 1998. június 30.

98/42/EK irányelv 1998. szeptember 30.

1999/97/EK irányelv 2000. december 13.

2001/106/EK irányelv 2003. július 22. (1)

2002/84/EK irányelv 2003. november 23.

(1) A 2001/106/EK irányelv 3. cikke értelmében a Bizottság legkésőbb 2006. július 22-én felülvizsgálja ezen irányelv
végrehajtását. A felülvizsgálat során többek között ellenőrzik az egyes tagállamokban a kikötő szerinti állam általi
ellenőrzést végző ellenőrök, illetve az elvégzett ellenőrzések számát, a kötelező jellegű kiterjesztett ellenőrzéseket is
beleértve. A Bizottság közli a felülvizsgálat eredményeit az Európai Parlamenttel és a Tanáccsal, és a felülvizsgálat
alapján meghatározza, hogy szükséges-e módosító irányelv vagy további jogszabályok beterjesztése ezen a területen.
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