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Wymagania techniczne mające zastosowanie do
statków żeglugi śródlądowej
Obecnie do dróg wodnych UE zastosowanie mają dwa zestawy przepisów technicznych.
Rozpatrywany aktualnie wniosek służy harmonizacji wymagań technicznych w zakresie
przyznawania świadectw zdolności żeglugowej statkom żeglugi śródlądowej, zapewnieniu
jednolitego poziomu bezpieczeństwa żeglugi oraz zapobieganiu zakłóceniom konkurencji.

Kontekst
Warunki wydawania świadectw zdolności żeglugowej statkom żeglującym na wodach śródlądowych Unii
zostały ustanowione przez UE w dyrektywie 2006/87/WE. Dyrektywa ta zawierała głównie obowiązujące
wymagania techniczne w zakresie wydawania świadectw statkom żeglującym na Renie, ustanowione przez
Centralną Komisję Żeglugi na Renie (CKŻR), która cieszy się uznaniem ze względu na wiedzę specjalistyczną i
systematycznie aktualizowane przepisy. Jednak utrzymanie równoważności obu zestawów świadectw
okazało się trudne w związku z odmiennymi ramami prawnymi i procedurami podejmowania decyzji.
Wynikający z tego brak pewności prawa oraz potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa żeglugi skłoniły do
podjęcia starań o wprowadzenie jednolitych, systematycznie aktualizowanych wymogów dla wszystkich
śródlądowych dróg wodnych UE.

Nowy wniosek dotyczący dyrektywy
W swoim wniosku z 2013 r. Komisja przedstawiła dwa działania służące ułatwieniu koordynacji między UE a
CKŻR. Po pierwsze, dokonała zmian w przepisach dyrektywy 2006/87/WE (która ma zostać uchylona), tak by
mechanizmy podejmowania decyzji ustanowione w artykułach i załącznikach zawierały jedynie
postanowienia techniczne i proceduralne. Uaktualniła ona także klasyfikację śródlądowych dróg UE. Komisja
utrzyma ponadto pewne uprawnienia wykonawcze oraz możliwość wprowadzania zmian do załączników za
pośrednictwem aktów delegowanych.
Po drugie, na podstawie porozumienia administracyjnego między CKŻR a służbami Komisji wniosek
przewiduje powołanie specjalnego komitetu, którego zadaniem będzie opracowanie wspólnych dla UE i CKŻR
standardów żeglugi śródlądowej. Komitet ten, zwany CESNI, został stworzony przez CKŻR w 2015 r. Zasiadają
w nim eksperci z państw członkowskich UE i ze Szwajcarii. Komitet przygotował już pierwszą wersję
(zatwierdzoną przez Radę) swojej normy jednolitych wymagań technicznych służących zapewnieniu
bezpieczeństwa statków na wodach śródlądowych.

Procedura ustawodawcza
W swojej opinii przyjętej w pierwszym czytaniu dnia 15 kwietnia 2014 r. (była sprawozdawczyni: Corien
Wortmann-Kool, PPE, Holandia) Parlament poparł wspólne normy techniczne i ich dostosowanie do postępu
technicznego i naukowego, zgodnie z normami wypracowanymi przez organizacje międzynarodowe, w
szczególności CKŻR. Parlament nie mógł jednak poprzeć „dynamicznego odniesienia” do norm opracowanych
przez CESNI, oznaczającego, że załączniki byłyby dostosowywane automatycznie, z pominięciem Parlamentu
jako współprawodawcy, co oznaczałoby powierzenie całości uprawnień w zakresie podejmowania decyzji
państwom członkowskim.
W następstwie negocjacji Rada i PE przyjęły dnia 17 marca 2016 r. tekst kompromisowy. Został on
zatwierdzony przez Komisję Transportu i Turystyki (TRAN) PE dnia 7 kwietnia, a Rada opublikowała swoje
stanowisko dnia 17 czerwca. Postanowiono, że normy CESNI będą przyjmowane za pośrednictwem aktów
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delegowanych. W ten sposób Parlament może sprawować kontrolę nad środkami przyjmowanymi przez
Komisję, a nawet wyrazić wobec nich sprzeciw. Skuteczność wprowadzonych środków i mechanizmów
współpracy zostanie poddana przeglądowi po pięciu latach. Ponadto uściślono, że dyrektywa nie będzie
miała zastosowania do Danii, Estonii, Irlandii, Grecji, Hiszpanii, Cypru, Łotwy, Malty, Portugalii, Słowenii i
Finlandii, ponieważ nie mają one śródlądowych dróg wodnych lub ponieważ żegluga śródlądowa nie jest
praktykowana w szerokim zakresie. Dnia 1 września komisja TRAN przyjęła przygotowane przez
sprawozdawcę Iva Beleta (PPE, Belgia) zalecenie do drugiego czytania (41 głosami za, przy jednym głosie
przeciw i 1 głosie wstrzymującym się), nad którym głosowanie ma odbyć się podczas wrześniowej sesji
plenarnej.
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