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Kwalifikacje zawodowe w żegludze śródlądowej
W ramach działań mających na celu ograniczenie emisji w sektorze transportu UE pragnie
doprowadzić do lepszego wykorzystania żeglugi śródlądowej. Wymaga to rozwiązania problemu
ograniczonej mobilności siły roboczej i braku wykwalifikowanych pracowników w tym sektorze.
Celem proponowanej dyrektywy jest ustanowienie jednego systemu kwalifikacji, którego podstawą
byłyby kompetencje i który miałby zastosowanie do pracowników na wszystkich śródlądowych
drogach wodnych w UE. Ostatecznie nowe przepisy mają doprowadzić do uatrakcyjnienia miejsc
pracy w żegludze śródlądowej. Parlament zamierza przeprowadzić głosowanie nad wnioskiem
podczas listopadowego posiedzenia plenarnego.

Kontekst
Choć żegluga śródlądowa jest oszczędnym i przyjaznym dla środowiska rodzajem transportu, możliwości, jakie
oferuje, nie są wykorzystywane w pełni. Unia Europejska uważa, że dzięki żegludze śródlądowej można
częściowo ograniczyć ruch na drogach i dlatego inwestuje w modernizację dróg wodnych, innowacje i usługi
informacji rzecznej. Jednocześnie skupia się na kwestii siły roboczej obejmującej ponad 40 tys. kapitanów,
sterników i marynarzy. Pracownicy w tym sektorze są coraz starsi, niewiele osób podejmuje się tego zawodu,
a mobilność pracowników jest niewielka. Wynika to po części z wcześniejszych przepisów prawnych, które
doprowadziły do powstania systemu dwóch różnych świadectw zdolności żeglugowej: jednego dla Renu i
jednego dla reszty Europy. Tak zwany patent reński był ważny na wszystkich unijnych śródlądowych drogach
wodnych, natomiast krajowe patenty żeglarskie wydawane przez państwa członkowskie UE nie były
automatycznie uznawane na potrzeby żeglugi po Renie.

Wniosek Komisji Europejskiej
W lutym 2016 r. Komisja przedstawiła wniosek w sprawie warunków i procedur certyfikowania kwalifikacji
wszystkich członków załogi pokładowej, nie tylko kapitanów, a także w sprawie uznawania tych kwalifikacji w
innych państwach członkowskich. Podstawą wydania świadectwa byłyby sprawdzone kompetencje. Ponadto
kapitanowie muszą mieć specjalne zezwolenie do żeglugi w warunkach stwarzających szczególne zagrożenie
dla bezpieczeństwa. Aby takie zezwolenie otrzymać, muszą udowodnić, że posiadają dodatkowe kompetencje.
W oparciu o zharmonizowane kryteria państwa członkowskie miałyby określić drogi wodne o charakterze
morskim lub szczególne zagrożenia dla żeglugi, zdefiniować niezbędne dodatkowe kompetencje, a także
wskazać, jak należy udowodnić posiadanie owych dodatkowych kompetencji. W przypadku krajowych dróg
wodnych niepołączonych z siecią innego państwa członkowskiego świadectwa nie byłyby obowiązkowe.

Stanowisko Parlamentu Europejskiego
Komisja Transportu i Turystyki (TRAN) przyjęła sprawozdanie w dniu 10 listopada 2016 r., tym samym wyraźnie
popierając wniosek. Wprowadziła jednak zmiany dotyczące oceny kompetencji w zakresie żeglugi na
odcinkach charakteryzujących się występowaniem szczególnych zagrożeń, a także zmiany w odniesieniu do
kwestii uznawania świadectw wydawanych przez kraje trzecie, sprawdzania kompetencji oraz złagodzenia
warunków podejmowania zawodu przez marynarzy i rybaków. Komisja TRAN zwróciła się o wprowadzenie
wymogu dodatkowych kompetencji dla kapitanów, dotyczących przepisów w zakresie ruchu rzecznego,
transportu towarów niebezpiecznych i podstawowej znajomości języka angielskiego. Negocjacje między Radą
a Parlamentem zakończyły się w czerwcu 2017 r. Wszystkie państwa członkowskie będą uznawać kwalifikacje
zawodowe oparte na kompetencjach, poświadczone zgodnie ze wspomnianą dyrektywą, a także świadectwa
wydawane przez kraje trzecie, jeżeli ich podstawą są identyczne wymagania oraz jeżeli dany kraj trzeci uznaje
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świadectwa unijne. Na krajowych śródlądowych drogach wodnych niepołączonych z żeglugową drogą wodną
innego państwa członkowskiego świadectwa UE nie muszą być obowiązkowe, ale będą tam umożliwiać
żeglugę. Wyjaśniono wiele szczegółowych kwestii, takich jak ważność obecnych świadectw, walidacja czasu
pracy na pokładzie oraz programy szkoleniowe i egzaminy (w tym również na symulatorach). Planuje się, że
przedmiotowy tekst zostanie poddany pod głosowanie w pierwszym czytaniu w listopadzie.

Sprawozdanie w pierwszym czytaniu: 2016/0050 (COD);
komisja przedmiotowo właściwa: TRAN;
sprawozdawczyni: Gesine Meissner (ALDE, Niemcy).
Więcej informacji można znaleźć w nocie informacyjnej
pt. „Opracowywanie prawa UE”.
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