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Kontrole promów typu ro-ro i szybkich jednostek
pasażerskich
Statki pasażerskie pływające z dużą intensywnością muszą podlegać częstym kontrolom w
regularnych odstępach czasowych. Komisja Europejska dokonała przeglądu odnośnych przepisów
UE oraz proponowanych zmian mających na celu racjonalizację różnych istniejących systemów
kontroli. Przedmiotowy wniosek wpisuje się w wysiłki na rzecz modernizacji unijnych przepisów w
zakresie bezpieczeństwa pasażerów oraz zmniejszenia obciążeń administracyjnych, przy
jednoczesnym utrzymaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa na morzu.

Kontekst
Kontrole promów typu ro-ro oraz szybkich jednostek pasażerskich w UE są obecnie wykonywane zgodnie z
dyrektywą Rady 1999/35/WE. Państwa członkowskie muszą dopilnować, by statki – przed oddaniem ich do
użytku – spełniały odpowiednie normy i szczególne wymogi dotyczące wytrzymałości na uszkodzenia.
Ponadto kontrole powinny być przeprowadzane dwa razy do roku, przy czym jedna z nich powinna odbyć się
podczas regularnej eksploatacji jednostki. Statki niespełniające takich wymogów nie mogą podlegać
eksploatacji. Jednakże późniejsze przepisy UE (dotyczące przeglądów przeprowadzanych przez państwo
bandery i bardziej rygorystycznych kontroli przeprowadzanych przez państwo portu) wprowadziły dalsze
wymogi oparte na analizie ryzyka. Obecnie większość organów kontroli łączy lub zastępuje niektóre
wymagane kontrole i przeprowadza je po kolei, a nie w regularnych odstępach czasu.

Wniosek Komisji Europejskiej
Komisja zaproponowała zastąpienie dyrektywy 1999/35/WE nową dyrektywą zawierającą przepisy dotyczące
statków świadczących regularne usługi krajowych przewozów pasażerskich (między portami w obrębie
danego państwa członkowskiego lub między portem w państwie członkowskim a portem w państwie trzecim,
które jest państwem bandery statku). Kontrole wstępne koncentrują się obecnie w większej mierze na
kontrolach statku, a nie armatora. Ponadto statki, jak to miało miejsce do tej pory, powinny być poddawane
kontrolom dwa razy w roku, jednak w regularnych odstępach czasowych. Kontrole te mogą być łączone z
rocznym przeglądem prowadzonym przez państwo bandery statku. Wniosek dostosowuje również niektóre
przepisy (dotyczące sprawozdań z kontroli, zakazów wyjścia w morze, odwołań, kosztów, baz danych kontroli
oraz kar) do dyrektywy 2009/16/WE w sprawie kontroli przeprowadzanej przez państwo portu.

Stanowisko Parlamentu Europejskiego
Komisja Transportu i Turystyki (TRAN) przyjęła swoje sprawozdanie w dniu 19 kwietnia 2017 r. Popierając
przedłożony przez Komisję wniosek, komisja TRAN doprecyzowała zakres proponowanej dyrektywy (w
odniesieniu do dyrektywy 2009/16/WE). Zaleciła, by promy typu ro-ro i szybkie jednostki pasażerskie były
traktowane jak statki wysokiego ryzyka, które należy kontrolować w trybie priorytetowym w regularnych
odstępach czasowych od czterech do ośmiu miesięcy. Komisja TRAN wprowadziła również pewne wyjątki od
proponowanego przez Komisję wymogu przeprowadzania wstępnych kontroli oraz, z drugiej strony,
zaproponowała skreślenie wyjątku od kontroli regularnych usług.

Wynik negocjacji trójstronnych
Posiedzenia trójstronne zakończono w dniu 14 czerwca 2017 r. W tekście kompromisowym zawarto
większość zmian zaproponowanych przez komisję TRAN, w tym czas dzielący poszczególne kontrole.
Uwzględnione zostały również obawy Parlamentu związane ze środowiskiem pracy załóg. Ponadto państwa

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1479894238004&uri=CELEX:31999L0035
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1481549483206&uri=CELEX:32009L0021
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1481549483206&uri=CELEX:32009L0021
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1481549437218&uri=CELEX:32009L0016
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1479116537339&uri=CELEX:52016PC0371
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2017-0165+0+DOC+XML+V0//PL
http://www.consilium.europa.eu/PL/press/press-releases/2017/06/14-inspections-ro-ro-ferries-informal-agreement-with-ep/
mailto:eprs@ep.europa.eu
http://www.eprs.ep.parl.union.eu/
http://epthinktank.eu/


Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego Posiedzenie plenarne – październik I 2017 r.
PE 608.707 2

członkowskie nieposiadające dostępu do morza mogą odstąpić od postanowień dyrektywy. Uprawnienia
Komisji do przyjmowania aktów delegowanych ograniczono do siedmiu lat, natomiast państwa członkowskie
będą miały dwa lata na wdrożenie dyrektywy do prawa krajowego. Komisja TRAN zatwierdziła tekst w dniu
11 lipca. Zostanie on poddany pod głosowanie na pierwszej sesji plenarnej w październiku.

Sprawozdanie w pierwszym czytaniu: 2016/0172(COD);
Komisja przedmiotowo właściwa: TRAN; Sprawozdawca:
Dominique RIQUET (ALDE, Francja). Więcej informacji
można znaleźć w nocie informacyjnej pt.
„Opracowywanie prawa UE”.

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0172(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/595902/EPRS_BRI(2017)595902_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/595902/EPRS_BRI(2017)595902_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/595902/EPRS_BRI(2017)595902_EN.pdf

	Kontekst
	Wniosek Komisji Europejskiej
	Stanowisko Parlamentu Europejskiego 
	Wynik negocjacji trójstronnych

