
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.

C 74 E/628 HU 2008.3.20.Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2007. április 25., szerda


