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Poprawka 40
Malcolm Harbour, Toine Manders

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Decyzja Nr 768/2008/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 9 lipca 2008 r. 
w sprawie wspólnych ram dotyczących 
wprowadzania produktów do obrotu 
ustanawia wspólne zasady i przepisy 
odniesienia dla celów prawodawstwa 
oparte na zasadach nowego podejścia. Aby 
zapewnić spójność z innym 
prawodawstwem sektorowym dotyczącym 
produktów, należy dostosować niektóre 
przepisy niniejszej dyrektywy do tej 
decyzji, o ile szczególny charakter sektora 
nie wymaga odmiennego rozwiązania. W 
związku z tym niektóre definicje, ogólne 
obowiązki podmiotów gospodarczych, 
domniemanie zgodności, formalne 
zastrzeżenia do norm zharmonizowanych,
zasady oznakowania CE, wymagania 
wobec organów oceny zgodności i 
procedury związane z notyfikacją oraz 
przepisy dotyczące procedur postępowania 
z produktami stanowiącymi ryzyko 
powinny być dostosowane do tej decyzji.

(6) Decyzja Nr 768/2008/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 9 lipca 2008 r. 
w sprawie wspólnych ram dotyczących 
wprowadzania produktów do obrotu 
ustanawia wspólne zasady i przepisy 
odniesienia dla celów prawodawstwa 
oparte na zasadach nowego podejścia. Aby 
zapewnić spójność z innym 
prawodawstwem sektorowym dotyczącym 
produktów, należy dostosować niektóre 
przepisy niniejszej dyrektywy do tej 
decyzji, o ile szczególny charakter sektora 
nie wymaga odmiennego rozwiązania. W 
związku z tym niektóre definicje, ogólne 
obowiązki podmiotów gospodarczych, 
domniemanie zgodności, zasady 
oznakowania CE, wymagania wobec 
organów oceny zgodności i procedury 
związane z notyfikacją oraz przepisy 
dotyczące procedur postępowania z 
produktami stanowiącymi ryzyko powinny 
być dostosowane do tej decyzji.
Rozporządzenie (UE) nr [.../...] 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
... w sprawie normalizacji europejskiej1*  
przewiduje procedurę sprzeciwu wobec 
norm zharmonizowanych w przypadku, 
gdy normy takie nie spełniają w całości 
wymogów niniejszej dyrektywy.
_____________
1 Dz.U. L ...
* Dz.U.:  proszę podać numer, datę i nr 
Dz.U. tego rozporządzenia. 

Or. en
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Uzasadnienie

Poprawka powiązana z poprawkami M. Harboura skreślającymi część art. 15 i 33.

Poprawka 41
Malcolm Harbour, Toine Manders

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 20 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20a) W przypadku silników 
dostosowanych do funkcjonowania na 
morzu, gdy oryginalny silnik jest już 
objęty homologacją typu zgodnie z 
dyrektywą 97/68/WE1 lub dyrektywą 
2005/55/WE2, producenci powinni móc 
polegać na dowodzie zgodności wydanym 
przez oryginalnego producenta silnika, 
jeżeli dostosowania te nie zmieniły 
właściwości silnika pod względem emisji 
spalin. Należy też odpowiednio 
dostosować definicję producenta w 
niniejszej dyrektywie, by wyjaśnić, co 
wchodzi w zakres „produkcji”.
______________
1 Dyrektywa 97/68/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 
1997 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw 
państw członkowskich odnoszących się do 
środków dotyczących ograniczenia emisji 
zanieczyszczeń gazowych i pyłowych z 
silników spalinowych montowanych w 
maszynach samojezdnych 
nieporuszających się po drogach (Dz.U. 
L 59 z 27.2.1998, s. 1.)
2 Dyrektywa 2005/55/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 28 września 
2005 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw 
państw członkowskich odnoszących się do 
działań, jakie mają zostać podjęte 
przeciwko emisji zanieczyszczeń gazowych 
i pyłowych przez silniki wysokoprężne 
stosowane w pojazdach oraz emisji 
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zanieczyszczeń gazowych z silników z 
wymuszonym zapłonem napędzanych 
gazem ziemnym lub gazem płynnym 
stosowanych w pojazdach (Dz.U. L 275 z 
20.10.2005, s.1).

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka powiązana z poprawką M. Harboura do art. 3 ust. 1 punkt 13. Producenci, którzy 
dostosowują silniki do funkcjonowania na morzu, kolokwialnie zwani „marynistami”, 
uprzednio doświadczali niepewności prawnej co do certyfikacji silników. Dostosowanie 
definicji producenta w niniejszej dyrektywie gwarantuje, że dwuznaczność, z którą muszą 
obecnie mierzyć się maryniści, którzy nie zmieniają właściwości silnika pod względem emisji 
spalin, mogą od chwili bieżącej jednoznacznie polegać na wykorzystaniu dowodu zgodności 
wydanego przez oryginalnego producenta silnika.

Poprawka 42
Malcolm Harbour, Toine Manders

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. Należy 
opracować cykle badawcze dla wszystkich 
silników spalinowych, które są częścią 
układu napędowego, w tym również dla 
silników hybrydowych.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka zmienia tekst poprawki nr 4 z projektu sprawozdania i dodatkowo 
obejmuje poprawkę nr 3 z projektu sprawozdania, którą sprawozdawca zamierza w związku z 
tym wycofać, a zważywszy na powiązanie z poprawką nr 10 z projektu sprawozdania, która 
pozostaje niezmieniona, prowadzi do odpowiedniego wyjaśnienia, że zasilacze 
wykorzystywane w seryjnych układach hybrydowych są faktycznie objęte zakresem niniejszej 
dyrektywy.
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Poprawka 43
Toine Manders

Proposition de directive
Punkt 28 preambuły

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) 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, oraz że należy prowadzić 
systematyczne kontrole zgodności w 
sprawie wykorzystania oznakowania CE.

Or. nl

Poprawka 44
Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Toine Manders, Matteo Salvini, Damien Abad

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 31 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(31a) Aby dostarczyć jasnych informacji 
na temat akceptowalnych warunków 
środowiskowych, w jakich może 
funkcjonować jednostka pływająca, nazwy 
kategorii projektowych łodzi, które mogły 
być potencjalnie mylące dla 
użytkowników, powinny od chwili obecnej 
opierać się na kluczowych dla nawigacji 
warunkach środowiskowych, a 
mianowicie na sile wiatru i wysokości fal, 
zamiast wskazywania obszaru i rodzaju 
nawigacji.

Or. en
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Uzasadnienie

Punkt preambuły dotyczący kategorii projektowych łodzi, wyjaśniający tę kwestię.

Poprawka 45
Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Toine Manders, Matteo Salvini, Damien Abad

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 31 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(31b) Warunki środowiskowe określone w 
kategorii projektowej A można napotkać 
podczas długich rejsów, na przykład 
transoceanicznych, lub podczas rejsów 
przybrzeżnych gdzie na przestrzeni 
kilkuset mil nie ma schronienia przed 
wiatrem i falami morskimi. Warunki 
określone w kategorii projektowej B 
można napotkać podczas dostatecznie 
długich rejsów pełnomorskich lub przy 
wybrzeżach, gdzie nie zawsze dostępne jest 
natychmiastowe schronienie. Takie 
warunki można również napotkać na 
morzach śródlądowych o wystarczająco 
dużych rozmiarach, by mogła powstać 
fala o rzeczonej wysokości. Warunki 
określone w kategorii projektowej C 
można napotkać na nieosłoniętych 
wodach śródlądowych, zalewach oraz na 
wodach przybrzeżnych przy 
umiarkowanych warunkach pogodowych. 
Warunki określone w kategorii 
projektowej D można napotkać na 
osłoniętych wodach śródlądowych oraz na 
wodach przybrzeżnych przy dobrej 
pogodzie.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka jest szczegółowym wyjaśnieniem dostosowanych (nowo 
zaproponowanych) kategorii projektowych łodzi w projekcie sprawozdania.
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Poprawka 46
Malcolm Harbour, Toine Manders

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, w szczególności w celu 
ujęcia cykli badawczych dla silników 
hybrydowych i wprowadzenia paliw 
badawczych z mieszanek biopaliw do 
tabeli paliw badawczych po ich 
zaakceptowaniu na szczeblu 
międzynarodowym, 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.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka jest technicznym dostosowaniem dotyczącym poprawki nr 6 z projektu 
sprawozdania, która zostanie wycofana. Niniejsza poprawka odzwierciedla niezbędne zmiany 
będące wynikiem pojawienia się nowych mieszanek biopaliw oraz wprowadzenia systemów 
hybrydowych.

Poprawka 47
Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Toine Manders, Matteo Salvini, Damien Abad

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. „rekreacyjna jednostka pływająca” 
oznacza dowolnego typu łódź
przeznaczoną do celów sportowych lub 
rekreacyjnych, o długości kadłuba od 2,5 
m do 24 m, mierzonej zgodnie z normą 
zharmonizowaną, niezależnie od środków 
napędu;

2. „rekreacyjna jednostka pływająca”
oznacza dowolnego typu jednostkę
przeznaczoną do celów sportowych lub 
rekreacyjnych, o długości kadłuba od 2,5 
m do 24 m, mierzonej zgodnie z normą 
zharmonizowaną, niezależnie od środków 
napędu;

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka dopasowuje poprawkę nr 8 z projektu sprawozdania dostosowującą 
definicję rekreacyjnej jednostki pływającej do międzynarodowej standardowej „jednostki 
pływającej”. Dostosowuje też definicję rekreacyjnej jednostki pływającej w tym zakresie 
odwołując się do „jednostki pływającej” w poprawce nr 9 z projektu sprawozdania, 
definiującej skuter wodny. W omawianym wniosku dotyczącym dyrektywy nie ma definicji 
„łodzi”. W związku z tym poprawka nr 8 z projektu sprawozdania zostanie wycofana.

Poprawka 48
Malcolm Harbour, Toine Manders

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

13. „producent” oznacza każdą osobę 
fizyczną lub prawną, która wytwarza 
produkt lub która zleca zaprojektowanie 
lub wytworzenie produktu i oferuje ten 
produkt pod własną nazwą lub znakiem 
towarowym;

13. „producent” oznacza każdą osobę 
fizyczną lub prawną, która wytwarza 
produkt lub która zleca zaprojektowanie 
lub wytworzenie produktu i oferuje ten 
produkt pod własną nazwą lub znakiem 
towarowym; definicja ta obejmuje każdą 
osobę fizyczną lub prawną, która 
dostosowuje silniki do funkcjonowania na 
morzu w przypadku gdy oryginalny silnik 
jest już objęty homologacją typu zgodnie z 
dyrektywą 97/68/WE lub dyrektywą 
2005/55/WE bez zmieniania właściwości 
silnika pod względem emisji spalin;

Or. en
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Uzasadnienie

Niniejsza poprawka likwiduje dwuznaczność, z którą muszą mierzyć się producenci, którzy 
dostosowują silniki do funkcjonowania na morzu i nie zmieniają w silniku właściwości pod 
względem emisji spalin. Dzięki temu od chwili bieżącej mogą jednoznacznie wykorzystać 
dowód zgodności wydany przez oryginalnego producenta silnika.

Poprawka 49
Malcolm Harbour, Toine Manders

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 4 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie nie utrudniają 
udostępniania na rynku lub wprowadzania 
do użytku następujących silników:

4. Państwa członkowskie nie utrudniają 
udostępniania na rynku lub wprowadzania 
do użytku silników napędowych zgodnych 
z niniejszą dyrektywą, niezależnie od tego, 
czy są one zainstalowane na jednostce 
pływającej.

a) silniki napędowe, niezależnie od tego, 
czy są zainstalowane na jednostce 
pływającej, które spełniają wymogi 
niniejszej dyrektywy;
b) silniki objęte homologacją typu zgodnie 
z dyrektywą 97/68/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady23, które spełniają 
graniczne wielkości emisji etapu IIIA, 
IIIB lub etapu IV dla silników z zapłonem 
samoczynnym, z wyjątkiem silników 
stosowanych do napędu statków żeglugi 
śródlądowej, lokomotyw i wagonów, 
zgodnie z załącznikiem I pkt 4.1.2. do tej 
dyrektywy;
c) silniki objęte homologacją typu zgodnie 
z dyrektywą 2005/55/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady24, jeżeli producent 
deklaruje zgodnie z załącznikiem IV pkt 9, 
że silnik spełni wymogi niniejszej 
dyrektywy w zakresie emisji spalin po 
zainstalowaniu w jednostce pływającej 
zgodnie z instrukcjami dostarczonymi 
przez producenta.
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Or. en

Uzasadnienie

This corrects a formatting error in the Commission proposal and ensures that this provision 
from the Current RCD 1994/25 is carried over effectively and clearly. The contents of point a) 
has in fact not been deleted but has been moved to MH AM to Article 6, paragraph 4, 
introductory part. The contents of point b) has in fact not been deleted but has been moved to 
MH AM on Article 6 paragraph 4a (new) point a). The contents of the first part of point c) has 
in fact not been deleted but has moved to MH AM on Article 6 paragraph 4a (new) point b). 
"where the manufacturer declares" onwards is the format error and has moved and has 
moved to the second subparagraph as it was intended to apply to both points.

Poprawka 50
Malcolm Harbour, Toine Manders

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Ustęp 4 ma również zastosowanie do:
a) silników objętych homologacją typu 
zgodnie z dyrektywą 97/68/WE, które 
spełniają graniczne wielkości emisji etapu 
IIIA, IIIB lub IV dla silników z zapłonem 
samoczynnym, z wyjątkiem silników 
stosowanych do napędu statków żeglugi 
śródlądowej, lokomotyw i wagonów, 
zgodnie z załącznikiem I pkt 4.1.2 do tej 
dyrektywy; oraz
b) silników objętych homologacją typu 
zgodnie z dyrektywą 2005/55/WE;
jeżeli producent deklaruje zgodnie z 
załącznikiem IV pkt 9, że silnik spełni 
wymogi niniejszej dyrektywy w zakresie 
emisji spalin po zainstalowaniu w 
jednostce pływającej zgodnie z 
instrukcjami dostarczonymi przez 
producenta.

Or. en
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Uzasadnienie

Celem poprawki jest naprawienie błędu formatowania we wniosku Komisji i 
zagwarantowanie, że rzeczony przepis z obecnej dyrektywy nr 1994/25 o rekreacyjnych 
jednostkach pływających zostanie skutecznie i bardziej jednoznacznie przeniesiony do 
wniosku Komisji.

Poprawka 51
Toine Manders

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku wykazania zgodności takiego 
produktu z obowiązującymi wymaganiami 
w wyniku przeprowadzenia tej procedury, 
producenci sporządzają deklarację 
zgodności WE, o której mowa w art. 16, i 
umieszczają oznakowanie zgodności 
zgodnie z art. 18 ust. 1.

W przypadku wykazania zgodności takiego 
produktu z obowiązującymi wymaganiami 
w wyniku przeprowadzenia tej procedury, 
producenci sporządzają deklarację 
zgodności WE, o której mowa w art. 16, i 
umieszczają oznakowanie zgodności 
zgodnie z art. 18 ust. 1, co może zostać w 
każdej chwili skontrolowane.

Or. nl

Poprawka 52
Andreas Schwab, Othmar Karas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Producenci zapewniają dołączenie do 
produktu instrukcji obsługi oraz 
dostarczenie informacji na temat 
bezpieczeństwa w języku łatwym do 
zrozumienia dla konsumentów i innych 
użytkowników końcowych, określonym 
przez dane państwo członkowskie.

7. Producenci zapewniają dołączenie do 
produktu instrukcji obsługi oraz 
dostarczenie informacji na temat 
bezpieczeństwa w języku łatwym do 
zrozumienia dla konsumentów i innych 
użytkowników końcowych w państwach 
członkowskich, w których wprowadzają 
swój produkt do obrotu. Język ten określa
dane państwo członkowskie.
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Or. en

Poprawka 53
Malcolm Harbour, Toine Manders

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 15 skreślony
Formalne zastrzeżenie wobec norm 

zharmonizowanych
1. Jeżeli państwo członkowskie lub 
Komisja uznają, że norma 
zharmonizowana nie spełnia w pełni 
wymogów objętych tą normą i 
określonych w art. 4 ust. 1 i w załączniku 
I, Komisja lub dane państwo członkowskie 
kieruje sprawę do komitetu powołanego 
na mocy art. 5 dyrektywy 98/34/WE, 
przedstawiając swoje argumenty. Po 
konsultacji z właściwymi europejskimi 
organizacjami normalizacyjnymi komitet 
niezwłocznie wydaje opinię.
2. W świetle opinii komitetu Komisja 
podejmuje decyzję o opublikowaniu, 
niepublikowaniu, opublikowaniu z 
ograniczeniami, utrzymaniu, utrzymaniu z 
ograniczeniami lub wycofaniu odniesień 
do danej normy zharmonizowanej w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
3. Komisja informuje o tym fakcie 
odpowiednią europejską organizację 
normalizacyjną oraz żąda, w razie 
potrzeby, zmiany danych norm 
zharmonizowanych.

Or. en

Uzasadnienie

Obecnie prowadzony horyzontalny przegląd legislacyjny systemu normalizacji UE 
(2011/0150(COD)) obejmuje rzeczony przepis ogólny dotyczący zastrzeżeń wobec norm i w 
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związku z tym należy skreślić ten artykuł w niniejszym wniosku dotyczącym dyrektywy 
sektorowej. Odpowiednia poprawka do 6. punktu preambuły odnosi się do rozporządzenia w 
sprawie normalizacji.

Poprawka 54
Malcolm Harbour, Toine Manders

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 33

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 33 skreślony
Formalne zastrzeżenie wobec norm 

zharmonizowanych
Jeżeli państwo członkowskie lub Komisja 
zgłasza formalne zastrzeżenie wobec norm 
zharmonizowanych, o których mowa w 
art. 32, zastosowanie ma art. 15.

Or. en

Uzasadnienie

Obecnie prowadzony horyzontalny przegląd legislacyjny systemu normalizacji UE 
(2011/0150(COD)) obejmuje rzeczony przepis ogólny dotyczący zastrzeżeń wobec norm i w 
związku z tym należy skreślić ten artykuł w niniejszym wniosku dotyczącym dyrektywy 
sektorowej. Odpowiednia poprawka do 6. punktu preambuły odnosi się do rozporządzenia w 
sprawie normalizacji.

Poprawka 55
Malcolm Harbour, Toine Manders

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 49 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zmiany, o których mowa w pkt a), mogą 
obejmować zmiany paliw referencyjnych i 
wymogów w zakresie badania emisji spalin 
i hałasu oraz kryteriów trwałości.

Zmiany, o których mowa w pkt a), mogą 
obejmować zmiany paliw referencyjnych i 
wymogów w zakresie badania emisji spalin 
i hałasu oraz kryteriów trwałości. Zmiany 
takie mogą w szczególności obejmować 
cykle badawcze dla silników hybrydowych 
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i wprowadzenie paliw badawczych 
z mieszanek biopaliw do tabeli paliw 
badawczych, przedstawionej w załączniku 
I część B sekcja 2, po ich zaakceptowaniu 
w formie norm na szczeblu 
międzynarodowym.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka zastępuje poprawki nr 17 i 18 z projektu sprawozdania, które zostaną 
wycofane, oraz wyjaśnia zakres uprawnień przyznanych Komisji.

Poprawka 56
Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Toine Manders, Matteo Salvini, Damien Abad

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 53 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 53a
Przegląd

Do dnia ... * Komisja przedstawi 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie z wykonalności 
wprowadzenia systemu kategorii 
projektowych łodzi opartego na 
wytrzymałości na siłę wiatru i wysokość 
fal, uwzględniając rozwój sytuacji w 
międzynarodowym sektorze normalizacji. 
Sprawozdanie to musi zawierać ocenę 
oddziaływania wprowadzenia takiego 
systemu na sektor produkcji łodzi. W 
stosownych przypadkach sprawozdaniu 
towarzyszy wniosek legislacyjny.
_____________
* Dz.U.: proszę wstawić datę: dwa lata po 
terminie, o którym mowa w art. 57 ust. 1 
akapit drugi.

Or. en
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Uzasadnienie

Jako alternatywa do zmienionych kategorii projektowych łodzi zaproponowanych przez 
sprawozdawcę w projekcie sprawozdania oraz zgodnie ze zmianami wprowadzonymi 
poprawkami do tego projektu sprawozdania, niniejsza poprawka nakłada na Komisję 
obowiązek przeprowadzenia dokładnych konsultacji w tej sprawie z zainteresowanymi 
stronami oraz przedstawienie sprawozdania w rozsądnym terminie. Koordynatorzy komisji 
IMCO uzgodnili zamówienie analizy oceniającej relatywne korzyści zmiany systemu kategorii 
projektowych łodzi, by umożliwić członkom komisji IMCO podjęcie świadomej decyzji w 
drodze głosowania w odniesieniu do tych dwóch opcji.

Poprawka 57
Malcolm Harbour, Toine Manders

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 58 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie nie utrudniają 
udostępniania na rynku ani wprowadzania 
do użytku produktów objętych dyrektywą 
94/25/WE, które są zgodne z tą dyrektywą 
i które zostały wprowadzone do obrotu lub
przekazane do eksploatacji przed dniem
[dd/mm/rrrr] r. (1 rok od daty, o której 
mowa w art. 57 akapit drugi).

1. Państwa członkowskie nie utrudniają 
udostępniania na rynku ani wprowadzania 
do użytku produktów objętych dyrektywą 
94/25/WE, które są zgodne z tą dyrektywą 
i które zostały wprowadzone do obrotu lub
oddane do użytku przed dniem ...*.

_____________
* Dz.U.: proszę wstawić datę, o której 
mowa w art. 57 ust. 1 akapit drugi, lub 
datę 31 grudnia 2014 r., w zależności od 
tego, która z nich jest późniejsza.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka koryguje błąd w poprawce nr 20 z projektu sprawozdania, która zostanie 
wycofana, nie zmieniając założeń: poza silnikami przyczepnymi z zapłonem iskrowym 
(benzynowymi), które są objęte szczegółowymi przepisami ustanowionymi w art. 58 ust. 2, 
producenci silników innych rodzajów będą mogli spełniać wymogi niniejszej dyrektywy już od 
końca 2014 r., zatem niniejsza poprawka proponuje wyjaśnienie tej kwestii w dyrektywie.
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Poprawka 58
Toine Manders

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 58 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 58a
Nowe wnioski ustawodawcze

Komisja rozważa przedstawienie 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
wniosków ustawodawczych dotyczących 
harmonizacji na szczeblu UE licencji 
jednostek pływających, wprowadzając 
kontrole techniczne na pokładzie 
jednostek pływających w regularnych (co 
pięć lat) odstępach czasu, by skontrolować 
bezpieczeństwo napędzanego gazem 
sprzętu pokładowego na jednostkach oraz 
innych gazów wybuchowych i 
zagwarantować przez to trwałą zgodność 
jednostek pływających z wymogami w 
zakresie bezpieczeństwa oraz uniknąć 
uchylania się od zobowiązań 
podatkowych, zniechęcając do stosowania 
paliwa rolniczego. 

Or. nl

Uzasadnienie

[W przypadku przyjęcia niniejszej poprawki zostanie ona zapisana jako art. 58a w końcowym 
sprawozdaniu.]

Poprawka 59
Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Toine Manders, Matteo Salvini, Damien Abad

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – część A – punkt 1 – punkt A

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

A. OCEANICZNA: jednostki 
zaprojektowane do dalekich rejsów w 

A. Rekreacyjna jednostka pływająca 
kategorii projektowej A jest uważana za 
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warunkach, gdy siła wiatru może 
przekroczyć 8 stopni (w skali Beauforta), a 
znacząca wysokość fal może osiągać 4 m i 
więcej, ale z wyłączeniem warunków 
nienormalnych, będące w znacznym 
stopniu samowystarczalne.

zaprojektowaną dla wiatrów, których siła 
może przekroczyć 8 stopni (w skali 
Beauforta), a znacząca wysokość fal może 
osiągać 4 m i więcej, ale z wyłączeniem 
warunków nienormalnych, takich jak 
sztorm, gwałtowny sztorm, huragan, 
tornado oraz ekstremalne warunki na 
morzu lub niebezpieczne fale.

Or. en

Uzasadnienie

Po dalszych konsultacjach z zainteresowanymi stronami dotyczącymi dostosowania 
poszczególnych definicji niniejsza nowa definicja utrzymuje istniejącą kategorię projektową 
A, jednak skreśla obszar i rodzaj nawigacji („Oceaniczna”), ponieważ warunki, jakie muszą 
zostać uwzględnione przez użytkownika, to siła wiatru i wysokość fal. Utrzymuje też obecne 
wartości graniczne z zakresu siły wiatru i znaczącej wysokości fal, jednak wnosi też pewność 
prawną poprzez opisanie warunków nienormalnych. W związku z tym poprawki nr  22, 23 i 24 
z projektu sprawozdania zostaną wycofane.

Poprawka 60
Mitro Repo, Eija-Riitta Korhola

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – część A – punkt 1 – punkt A

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

A. OCEANICZNA: jednostki 
zaprojektowane do dalekich rejsów w 
warunkach, gdy siła wiatru może 
przekroczyć 8 stopni (w skali Beauforta), a 
znacząca wysokość fal może osiągać 4 m i 
więcej, ale z wyłączeniem warunków 
nienormalnych, będące w znacznym 
stopniu samowystarczalne.

A. OCEANICZNA: rekreacyjna jednostka 
pływająca kategorii projektowej A jest 
uważana za zaprojektowaną do
funkcjonowania w warunkach, w których
siła wiatru może przekroczyć 8 stopni (w 
skali Beauforta), a znacząca wysokość fal 
może przekroczyć 4 m, ale z wyłączeniem 
warunków nienormalnych. Takie warunki 
nienormalne obejmują huragany, 
tornada, niebezpieczne fale lub inne 
sytuacje, w których siła wiatru może 
przekroczyć 10 stopni (w skali Beauforta), 
a/lub wysokość fal może przekroczyć 7 m.

Or. en
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Uzasadnienie

Ponieważ rekreacyjna jednostka pływająca o długości do 24 m nie może oprzeć się cyklonom, 
dla bezpieczeństwa konsumentów w dyrektywie należy zawrzeć pewne górne limity, takie jak 
10 stopni w skali Beauforta i/lub wysokość fal wynoszącą 7 m.

Poprawka 61
Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Toine Manders, Matteo Salvini, Damien Abad

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – część A – punkt 1 – punkt B

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

B. PEŁNOMORSKA: jednostki 
zaprojektowane do rejsów pełnomorskich 
przy sile wiatru dochodzącej do 8˚B
włącznie i fali o wysokości znaczącej do 4 
m włącznie.

B. Rekreacyjna jednostka pływająca 
kategorii projektowej B jest uważana za 
zaprojektowaną dla wiatrów o sile do 8
stopni w skali Beauforta włącznie i fali o 
wysokości znaczącej do 4 m włącznie.

Or. en

Uzasadnienie

Po dalszych konsultacjach z zainteresowanymi stronami dotyczącymi dostosowania 
poszczególnych definicji niniejsza nowa definicja utrzymuje istniejącą kategorię projektową 
B, jednak skreśla obszar i rodzaj nawigacji („Pełnomorska”), ponieważ warunki, jakie muszą 
zostać uwzględnione przez użytkownika, to siła wiatru i wysokość fal. W związku z tym 
poprawka nr 25 z projektu sprawozdania zostanie wycofana.

Poprawka 62
Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Toine Manders, Matteo Salvini, Damien Abad

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik 1 – część A – punkt 1 – punkt C

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

C. PRZYBRZEŻNA: jednostki 
zaprojektowane do rejsów po wodach 
przybrzeżnych, dużych zatokach, 
zalewach, jeziorach i rzekach, przy sile 
wiatru dochodzącej do 6˚B włącznie i fali 
o wysokości znaczącej do 2 metrów

C. Jednostka pływająca kategorii 
projektowej C jest uważana za 
zaprojektowaną dla wiatrów o sile do 6 
stopni w skali Beauforta włącznie i fali o
znaczącej wysokości do 2 m włącznie.
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włącznie.

Or. en

Uzasadnienie

Po dalszych konsultacjach z zainteresowanymi stronami dotyczącymi dostosowania 
poszczególnych definicji niniejsza nowa definicja utrzymuje istniejącą kategorię projektową 
C, jednak skreśla obszar i rodzaj nawigacji („Przybrzeżna”), ponieważ warunki, jakie muszą 
zostać uwzględnione przez użytkownika, to siła wiatru i wysokość fal.  W związku z tym 
poprawka nr 26 z projektu sprawozdania zostanie wycofana.

Poprawka 63
Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Toine Manders, Matteo Salvini, Damien Abad

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – część A – punkt 1 – punkt D

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

D. NA WODY OSŁONIĘTE: jednostki 
zaprojektowane do rejsów po osłoniętych 
wodach przybrzeżnych, małych zatokach, 
małych jeziorach, rzekach i kanałach przy 
sile wiatru dochodzącej do 4˚B włącznie i 
fali o wysokości znaczącej do 0,3 m 
włącznie, sporadycznie do maksymalnej 
wysokości 0,5 m, na przykład wytworzonej 
przez przepływające statki.

D. Jednostka pływająca kategorii 
projektowej D jest uważana za 
zaprojektowaną dla wiatrów o sile do 4 
stopni w skali Beauforta włącznie i fali o
znaczącej wysokości do 0,3 m włącznie, 
sporadycznie do maksymalnej wysokości 
0,5 m.

Or. en

Uzasadnienie

Po dalszych konsultacjach z zainteresowanymi stronami dotyczącymi dostosowania 
poszczególnych definicji niniejsza nowa definicja utrzymuje istniejącą kategorię projektową 
D, jednak skreśla obszar i rodzaj nawigacji („Na wody osłonięte”), ponieważ warunki, jakie 
muszą zostać uwzględnione przez użytkownika, to siła wiatru i wysokość fal. W związku z tym 
poprawka nr 27 z projektu sprawozdania zostanie wycofana.

Poprawka 64
Andreas Schwab, Othmar Karas
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – część A – punkt 2 – punkt 2.1 – ustęp 1 – punkt 30

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30) kraj produkcji, (b) kod krajowy państwa członkowskiego 
wydającego kod producenta,

Or. en

Poprawka 65
Andreas Schwab, Othmar Karas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – część A – punkt 5 – punkt 5.1 – punkt 5.1.5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5.1.5a. Silniki przyczepne kontrolowane 
sterownicą 
Silniki przyczepne kontrolowane 
sterownicą są wyposażone w urządzenie 
do awaryjnego zatrzymania, które może 
być połączone ze sternikiem (awaryjny 
włącznik zatrzymania ze ściągaczem 
linowym).

Or. en

Poprawka 66
Malcolm Harbour, Toine Manders

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – część A – punkt 5 – punkt 5.3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Należy zapewnić wentylację, aby nie 
dopuścić do gromadzenia się gazów
wydzielanych z akumulatorów.
Akumulatory należy solidnie zamocować i 
zabezpieczyć przed zalaniem wodą.

Należy zapewnić wentylację, aby nie 
dopuścić do gromadzenia się gazów
wybuchowych. Akumulatory należy 
solidnie zamocować i zabezpieczyć przed 
zalaniem wodą.
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Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka dostosowuje poprawkę nr 36 z projektu sprawozdania. Wybuchy gazu są 
największym zagrożeniem i kluczową kwestią z zakresu bezpieczeństwa na łodziach. Niniejsza 
poprawka zwiększa zakres tego środka bezpieczeństwa.


