
PA\890866PL.doc PE480.787v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

2011/0197(COD)

28.2.2012

PROJEKT OPINII
Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego 
i Bezpieczeństwa Żywności

dla Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
w sprawie rekreacyjnych jednostek pływających i skuterów wodnych
(COM(2011)0456 – C7-0212/2011 – 2011/0197(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Salvatore Tatarella



PE480.787v01-00 2/5 PA\890866PL.doc

PL

PA_Legam



PA\890866PL.doc 3/5 PE480.787v01-00

PL

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Kontekst

Wniosek Komisji w sprawie rekreacyjnych jednostek pływających i skuterów wodnych 
dotyczy przeglądu dyrektywy przyjętej w 1994 r. , ustanawiającej podstawowe wymogi 
dotyczące bezpieczeństwa wprowadzanych do obrotu jednostek pływających. Dyrektywa 
94/25/WE została już zmieniona dyrektywą 2003/44/WE, która wprowadziła szereg 
dopuszczalnych wartości emisji spalin i wytwarzanego hałasu dla jednostek pływających. W 
nowym wniosku Komisji proponuje się obniżenie dopuszczalnych wartości emisji ze względu 
na postęp technologiczny w dziedzinie silników rekreacyjnych jednostek pływających i 
skuterów wodnych oraz podejmuje się próbę harmonizacji tych wartości na poziomie 
światowym, dostosowując je zwłaszcza do poziomów przyjętych w Stanach Zjednoczonych. 
Sektor rekreacyjnych jednostek pływających wywiera ograniczony wpływ na środowisko, 
zważywszy na niewielką liczebność jednostek pływających w porównaniu z liczebnością 
innych pojazdów silnikowych oraz ze względu ograniczony czas ich użytkowania, wynoszący 
zaledwie kilka miesięcy w roku. 

W dyrektywie określone są dopuszczalne wartości emisji spalin silników, takich jak pył 
zawieszony, tlenki azotu i węglowodory. Dyrektywa nie dotyczy natomiast CO2.

Przed ukończeniem ostatecznej wersji wniosku Komisja Europejska przeprowadziła szeroko 
zakrojone konsultacje z następującymi zainteresowanymi stronami: przemysł jachtowy, 
producenci silników, stowarzyszenia żeglarskie oraz państwa członkowskie. Wszystkie 
zainteresowane strony osiągnęły ogólne porozumienie w sprawie wniosku. Analizowany 
wniosek wiąże się z nowymi przepisami dla sektora, w którym zatrudnionych jest 270 tys. 
osób i w którym działa 37 tys. przedsiębiorstw. Sektor przemysłu jachtowego składa się 
przede wszystkim z MŚP (95% zainteresowanych przedsiębiorstw). Z tego powodu we 
wniosku szczególna uwaga jest poświęcona MŚP sektora produkującego jednostki pływające 
oraz silniki do tych jednostek, z uwzględnieniem faktu, że niektóre przedsiębiorstwa 
produkują tylko niewielką liczbę silników przeznaczonych wyłącznie na rynek europejski.  
Od 2007 r., sektor ten przeżywa kryzys gospodarczy, który spowodował spadek o połowę 
całkowitej sprzedaży rekreacyjnych jednostek pływających. 

Punkt widzenia sprawozdawcy

Sprawozdawca przyjmuje z zadowoleniem wniosek Komisji, popierając szczególnie cele 
dotyczące harmonizacji obecnie obowiązujących przepisów. Szczególnie ważne jest, aby 
nowa dyrektywa, pomimo że wzmacnia niektóre środki w celu spełnienia kryteriów 
środowiskowych, przyczyniła się do zwiększenia konkurencyjności sektora, dostosowując go 
do najbardziej zaawansowanych sektorów rynku na poziomie światowym. Pomogłoby to w 
szczególności w przeciwdziałaniu silnej konkurencji ze strony Stanów Zjednoczonych oraz 
pozwoliłoby Unii Europejskiej na odgrywanie wiodącej roli w przedmiotowym sektorze.

Ważnym elementem dyrektywy jest przyznanie okresu przejściowego w celu dostosowania 
do nowych wymogów w zakresie emisji:  sprawozdawca popiera wydłużenie tego okresu do 
trzech lat dla małych i średnich przedsiębiorstw produkujących silniki przyczepne o mocy 
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mniejszej niż 15 kW. Nie zaproponowano natomiast żadnej zmiany istniejących 
dopuszczalnych wartości hałasu, ze względu na fakt, że takie dopuszczalne wartości nie 
dotyczą jedynie czynnika hałasu, ale również zewnętrznych warunków środowiskowych:  te 
dwa elementy powodują, że zmiana obowiązujących przepisów jest wyjątkowo trudna. 

Sprawozdawca jest głęboko przekonany, że kontrola emisji hałasu powinna odbywać się na 
szczeblu lokalnym, za pomocą zaostrzenia przepisów dotyczących ograniczenia prędkości. 
Hałas jest również ściśle związany z zachowaniem użytkowników i z poszanowaniem 
przepisów dotyczących żeglugi rekreacyjnej. Sprawozdawca wzywa Komisję do rozważenia 
możliwości wprowadzenia w ciągu pięciu lat nowego etapu w celu zmniejszenia emisji z 
silników jednostek pływających, przy uwzględnieniu zmian technologicznych, oraz w celu 
uwzględnienia w przepisach prawnych problemu związanego z wyciekiem paliw. 
Sprawozdawca na koniec wyraża opinię, że wniosek należy przyjąć w wyjątkowo pilnym 
trybie, by zapewnić jak najszybsze przetransponowanie i wdrożenie dyrektywy przez państwa 
członkowskie, 

POPRAWKI

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 
Żywności zwraca się do Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, jako do 
komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących 
poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 53 – ustępy 2 a i 2 b (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Najpóźniej pięć lat od dnia, o którym 
mowa w art. 57 ust. 1 akapit drugi, 
Komisja, uwzględniając wszystkie ważne 
inicjatywy rynkowe, przedstawia
sprawozdanie na temat:
- technicznej wykonalności dalszego 
ograniczania emisji spalin silników 
rekreacyjnych jednostek pływających, 
przy uwzględnieniu opłacalności 
technologii oraz potrzeby ustalenia 
ujednoliconych na szczeblu światowym 
wartości dla tego sektora; oraz
- potrzeby ograniczenia wycieków paliwa.
W stosownych przypadkach sprawozdaniu 
towarzyszy wniosek ustawodawczy.
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