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Poprawka 2
Matthias Groote

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 22 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) W zależności od kategorii paliwa i 
mocy należy stosować cykle badań 
silników urządzeń morskich opisane w 
odpowiedniej normie ISO.

(22) W zależności od kategorii paliwa i 
mocy należy stosować cykle badań 
silników urządzeń morskich opisane w 
odpowiedniej normie ISO. Dla morskich 
napędów hybrydowych mających inne 
właściwości techniczne niż standardowe 
silniki spalinowe należy opracować 
odrębny cykl badań.

Or. de

Poprawka 3
Matthias Groote

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 26 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26a) Państwa członkowskie powinny 
sprawdzić, czy podejmują skuteczne 
krajowe działania dotyczące konkretnych 
regionów, jak np. wprowadzenie lub 
dostosowanie ograniczeń prędkości, aby w 
jak największym stopniu ograniczyć 
emisje hałasu.

Or. de

Poprawka 4
Matthias Groote

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 28 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) Istotne jest, by wyjaśnić producentom 
i użytkownikom, że stosując na produkcie 
oznakowanie CE producent deklaruje
zgodność danego produktu ze wszystkimi
obowiązującymi wymogami i bierze na 
siebie pełną odpowiedzialność za 
zgodność.

(28) Stosując na produkcie oznakowanie 
CE, producenci powinni ponosić pełną 
odpowiedzialność za zgodność danego 
produktu z obowiązującymi przepisami.
Należy szerzej informować o tym 
producentów i użytkowników, tak aby 
zrealizować cele oznakowania CE.

Or. de

Poprawka 5
Satu Hassi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 39 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(39) W celu uwzględnienia postępu wiedzy 
technicznej oraz nowych dowodów 
naukowych należy powierzyć Komisji 
prawo przyjmowania aktów na podstawie 
art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej w celu zmiany załącznika I 
część B sekcja 2 i część C sekcja 1, z 
wyjątkiem bezpośrednich lub pośrednich 
zmian wielkości emisji spalin lub hałasu 
oraz wartości liczby Froude’a i stosunku 
P/D, oraz załączników V, VII i IX. 
Szczególnie ważne jest, aby podczas 
przygotowań Komisja przeprowadziła 
odpowiednie konsultacje, w tym na 
szczeblu ekspertów.

(39) W celu uwzględnienia postępu wiedzy 
technicznej oraz nowych dowodów 
naukowych należy powierzyć Komisji 
prawo przyjmowania aktów na podstawie 
art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej w celu zmiany załącznika I 
część B sekcja 2 i część C sekcja 1, z 
wyjątkiem bezpośrednich lub pośrednich 
zmian wielkości emisji spalin lub hałasu, 
prowadzących do obniżenia poziomu 
ochrony środowiska, oraz wartości liczby 
Froude’a i stosunku P/D, oraz załączników 
V, VII i IX. Szczególnie ważne jest, aby 
podczas przygotowań Komisja 
przeprowadziła odpowiednie konsultacje, 
w tym na szczeblu ekspertów.

Or. en

Poprawka 6
Satu Hassi
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera a) – podpunkt xiii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(xiii) amfibie; (xiii) amfibie zdolne do przemieszczania 
się zarówno po wodzie, jak i na lądzie;

Or. en

Poprawka 7
Matthias Groote

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – punkt 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. „łódź” oznacza jednostkę pływającą po 
wodzie, napędzaną za pomocą wioseł, 
żagli lub silnika;

Or. de

Poprawka 8
Carl Schlyter, Satu Hassi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przepisy niniejszej dyrektywy nie 
uniemożliwiają państwom członkowskim 
przyjmowania przepisów dotyczących 
żeglugi na niektórych akwenach w celu 
ochrony środowiska naturalnego, budowy 
dróg wodnych i zapewnienia na nich 
bezpieczeństwa, pod warunkiem że nie jest 
związane to z koniecznością modyfikacji 
jednostek pływających spełniających 
wymogi niniejszej dyrektywy.

Przepisy niniejszej dyrektywy nie 
uniemożliwiają państwom członkowskim 
przyjmowania przepisów dotyczących 
żeglugi na ich akwenach w celu ochrony 
środowiska naturalnego, w tym ochrony 
przed hałasem, budowy dróg wodnych i 
zapewnienia na nich bezpieczeństwa, pod 
warunkiem że nie jest związane to z 
koniecznością modyfikacji jednostek 
pływających spełniających wymogi 
niniejszej dyrektywy.
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Or. en

Poprawka 9
Carl Schlyter, Satu Hassi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) Z myślą o ochronie innych 
równoważnych interesów publicznych 
państwa członkowskie mogą ograniczyć 
korzystanie ze skuterów wodnych do 
określonych terenów i pór dnia.

Or. en

Poprawka 10
Satu Hassi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 1 – litera b) – podpunkt ii – tiret pierwsze

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– w przypadku zgodności z normami 
zharmonizowanymi odnoszącymi się do 
załącznika I część A pkt 3.2 i 3.3: moduł 
A1 (wewnętrzna kontrola produkcji oraz 
badanie produktów pod nadzorem), moduł 
B (badanie typu UE) wraz z modułem C, 
D, E lub F, moduł G (zgodność w oparciu 
o weryfikację jednostkową) lub moduł H 
(zgodność oparta na pełnym zapewnieniu 
jakości);

– w przypadku zgodności z normami 
zharmonizowanymi odnoszącymi się do 
załącznika I część A pkt 3.2 i 3.3: moduł B 
(badanie typu UE) wraz z modułem C, D, 
E lub F, moduł G (zgodność w oparciu 
o weryfikację jednostkową) lub moduł H 
(zgodność oparta na pełnym zapewnieniu 
jakości);

Or. en

Uzasadnienie

Przywrócenie tekstu obowiązującej dyrektywy. Niewłaściwe jest wprowadzanie na rynek 
jednostki pływającej kategorii C o długości powyżej 12 metrów, jeżeli jej projekt nie został 
skontrolowany przez jednostkę notyfikowaną.
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Poprawka 11
Satu Hassi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 49 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) załącznik I część B pkt 2 i załącznik I 
część C pkt 1, z wyłączeniem 
bezpośrednich lub pośrednich zmian 
wielkości emisji spalin lub hałasu oraz 
wartości liczby Froude’a i stosunku mocy 
do wyporności;

a) załącznik I część B pkt 2 i załącznik I 
część C pkt 1, z wyłączeniem 
bezpośrednich lub pośrednich zmian 
wielkości emisji spalin lub hałasu, 
prowadzących do obniżenia poziomu 
ochrony środowiska, oraz wartości liczby 
Froude’a i stosunku mocy do wyporności;

Or. en

Poprawka 12
Satu Hassi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – część A – punkt 2 – podpunkt 2.3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jednostka pływająca powinna być 
zaprojektowana tak, aby zminimalizować 
ryzyko wypadnięcia za burtę i ułatwić 
możliwość powrotu na pokład.

Jednostka pływająca powinna być 
zaprojektowana tak, aby zminimalizować 
ryzyko wypadnięcia za burtę i zapewnić 
osobie przebywającej w wodzie dostęp do 
urządzeń umożliwiających powrót na 
pokład lub możliwość ich aktywacji bez 
pomocy osób trzecich.

Or. en

Uzasadnienie

Projekt jednostki pływającej powinien umożliwiać samodzielny powrót na pokład ze 
względów bezpieczeństwa, co ma duże znaczenie zwłaszcza przy niskiej temperaturze wody. 
Poprawka dostosowuje przepisy do wymogów obowiązujących w USA.
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Poprawka 13
Satu Hassi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – część A – punkt 5 – podpunkt 5.8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jednostka pływająca wyposażona w toalety 
powinna posiadać zbiorniki nieczystości 
lub systemy oczyszczania ścieków.

Jednostka pływająca wyposażona w toalety 
powinna posiadać zbiorniki nieczystości 
lub systemy oczyszczania ścieków 
podłączone do każdej toalety.

Or. en

Poprawka 14
Satu Hassi, Carl Schlyter

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – część C – punkt 1 – podpunkt 1.1 – tabela

Tekst proponowany przez Komisję

Znamionowa moc silnika
(silnik pojedynczy)

w kW

Maksymalny poziom ciśnienia 
akustycznego = LpASmax

w dB
PN  10 67

10  PN  40 72
PN  40 75

Poprawka

Znamionowa moc silnika
(silnik pojedynczy)

w kW

Maksymalny poziom ciśnienia 
akustycznego = LpASmax

w dB
PN  10 62
PN  10 67

Or. en

Uzasadnienie

Według oceny skutków przeprowadzonej przez Komisję możliwe jest ograniczenie natężenia 
dźwięku o 5 db w przypadku mniejszych silników (do 40 kW) oraz o 8 db w przypadku 
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większych silników. (Wskutek poprawki druga kategoria pokrywa się z trzecią.)


