
A hivatkozott irányelv egyes rendelkezéseit a nemzeti jogba átül-
tető, a tengeri hajók hajózásának biztonságára vonatkozó külön-
leges rendelkezésekről szóló, 2002. december 13-i infrastruktu-
rális miniszteri rendelet 2.§-a (1) bekezdésének 2. pontja megha-
ladja az előbbi rendelkezéseit, mivel valamennyi kedvtelési célú
hajót kizárja a hatálya alól. A Bizottság álláspontja szerint az
irányelv hatályának ilyen mértékű korlátozása ellentétes az
irányelv 2. cikkének rendelkezéseivel.

A Lengyel Köztársaság nem teljesítette 2002/59 irányelv
13. cikkéből eredő kötelezettségeit sem. A hivatkozott irányelv
13. cikkének (1) bekezdése előírja, hogy „[a] veszélyes vagy
szennyező árukat szállító és egy tagállam kikötőjét elhagyó hajó
üzembentartója, ügynöke vagy parancsnoka legkésőbb az indu-
láskor köteles bejelenteni – függetlenül a hajó méretétől – az
I. melléklet 3. pontjában említett adatokat az adott tagállam által
kijelölt illetékes hatóság részére”.

A veszélyes vagy szennyező árukat szállító hajó tulajdonosa
általi adatbejelentésről szóló, 2003. május 12-i infrastrukturális
miniszteri rendelet 3. §-ának (1) bekezdése hasonló kötelezett-
séget ír elő. Mindazonáltal ugyanezen rendelet 3. §-ának
(3) bekezdése előírja, hogy „amennyiben a rendeltetési kikötő
vagy horgonyzóhely a kikötő elhagyásakor még nem ismert, az
[adatokat] legkésőbb a hajó útvonalának meghatározásakor
közlik”.

E lehetőséget nem korlátozza tehát az irányelv 13. cikkének
(2) bekezdésében foglalt különleges esetre (Közösségen kívüli
kikötőből érkező és az egyik tagállam kikötőjébe vagy a felségvi-
zein lévő horgonyzóhelyre tartó hajó). Az adatok bejelentésének
időpontjára vonatkozó ezen eltérés a Bizottság álláspontja
szerint ellentétes az irányelv 13. cikkével.
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