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PR_COD_1amCom

Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
*** Procedura zgody

***I Zwykła procedura ustawodawcza: (pierwsze czytanie)
***II Zwykła procedura ustawodawcza: (drugie czytanie)

***III Zwykła procedura ustawodawcza: (trzecie czytanie)

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej
w projekcie aktu.)

Poprawki do projektu aktu

W poprawkach Parlamentu zmiany do projektu aktu zaznacza się 
wytłuszczonym drukiem i kursywą. Oznakowanie zwykłą kursywą jest 
wskazówką dla służb technicznych dotyczącą propozycji korekty elementów 
projektu aktu w celu ustalenia tekstu końcowego (np. elementów
w oczywisty sposób błędnych lub pominiętych w danej wersji językowej). 
Sugestie korekty wymagają zgody właściwych służb technicznych.

W poprawkach do aktów istniejących trzecia i czwarta linijka w nagłówku 
poprawki w projekcie aktu zawiera, odpowiednio, odniesienie do 
istniejącego aktu i postanowienia tego aktu, które ulega zmianie. Fragmenty 
przepisu aktu istniejącego, do którego Parlament wprowadza zmiany, a który 
nie został zmieniony w projekcie aktu, zaznacza się wytłuszczonym 
drukiem. Ewentualne skreślenia w obrębie takich fragmentów zaznaczane są
w sposób następujący: [...].
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PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

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))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2011)0456),

– uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 114 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
zgodnie z którymi Komisja przedstawiła wniosek Parlamentowi (C7-0212/2011),

– uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 
8 grudnia 2011 r.1,

– zgodnie z art.55 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów 
oraz opinie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego
i Bezpieczeństwa Żywności oraz Komisji Transportu i Turystyki (A6-0000/2012),

1. przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne 
wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, 
Komisji i parlamentom krajowym.

Poprawka 1
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Należy również sformułować definicje 
„jednostki pływającej zbudowanej na 
własny użytek” i „prywatnego importera”, 
specyficzne dla tego sektora, aby ułatwić 
zrozumienie i jednolite stosowanie 

(8) Należy również sformułować definicje 
„jednostki pływającej zbudowanej na 
własny użytek” i „prywatnego importera”, 
specyficzne dla tego sektora, aby ułatwić 
zrozumienie i jednolite stosowanie 

                                               
1 Dz.U. C 0 z 0.0.0000, s. 0 (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).
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niniejszej dyrektywy. niniejszej dyrektywy. Konieczne jest 
rozszerzenie obecnej definicji „silnika 
napędowego”, by objęła ona również 
innowacyjne rozwiązania napędowe.

Or. en

Uzasadnienie

Konieczność wprowadzenia zmian do definicji „silnika napędowego” wynika z wprowadzenia 
na rynek nowych systemów hybrydowych oraz innych systemów, które mogą zostać 
wprowadzone na rynek w przyszłości.

Poprawka 2
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 21 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Warianty dalszego ograniczania 
granicznych wielkości emisji spalin
z silników rekreacyjnych jednostek 
pływających poddano ocenie
w sprawozdaniu w sprawie możliwości 
dalszej poprawy właściwości silników 
rekreacyjnych jednostek pływających 
dotyczących środowiska naturalnego, 
przedkładanym na mocy art. 2 dyrektywy 
2003/44/WE zmieniającej dyrektywę 
94/25/WE w sprawie rekreacyjnych 
jednostek pływających19. W sprawozdaniu 
tym stwierdzono, że należy ustanowić 
surowsze graniczne wielkości emisji niż te 
ustanowione w dyrektywie 2003/44/WE. 
Graniczne wielkości emisji powinny zostać 
ustanowione na poziomie, który 
odzwierciedla rozwój technologiczny 
czystszych technologii silników jednostek 
pływających i który umożliwia rozwój
w kierunku harmonizacji granicznych 
wielkości emisji spalin na całym świecie. 
Graniczne wielkości emisji CO należy 
jednak zwiększyć, aby umożliwić znaczne 
ograniczenie innych zanieczyszczeń 
powietrza przy jednoczesnym zapewnieniu 
proporcjonalności kosztów osiągnięcia 
zgodności.

(21) Warianty dalszego ograniczania 
granicznych wielkości emisji spalin
z silników rekreacyjnych jednostek 
pływających poddano ocenie
w sprawozdaniu w sprawie możliwości 
dalszej poprawy właściwości silników 
rekreacyjnych jednostek pływających 
dotyczących środowiska naturalnego, 
przedkładanym na mocy art. 2 dyrektywy 
2003/44/WE zmieniającej dyrektywę 
94/25/WE w sprawie rekreacyjnych 
jednostek pływających19. W sprawozdaniu 
tym stwierdzono, że należy ustanowić 
surowsze graniczne wielkości emisji niż te
ustanowione w dyrektywie 2003/44/WE. 
Graniczne wielkości emisji powinny zostać 
ustanowione na poziomie, który 
odzwierciedla rozwój technologiczny 
czystszych technologii silników jednostek 
pływających i który umożliwia rozwój
w kierunku harmonizacji granicznych 
wielkości emisji spalin na całym świecie. 
Graniczne wielkości emisji CO należy 
jednak zwiększyć, aby umożliwić znaczne 
ograniczenie innych zanieczyszczeń 
powietrza przy jednoczesnym zapewnieniu 
proporcjonalności kosztów osiągnięcia 
zgodności. Zaproponowane graniczne 
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wielkości emisji tlenku węgla są częścią 
strategii zmierzającej do osiągnięcia jak 
najbardziej rygorystycznego ogólnego 
zmniejszenia emisji, odzwierciedlenia 
technologicznej wykonalności oraz do jak 
najszybszego ich wdrożenia, przy 
jednoczesnym zapewnieniu 
akceptowalnego poziomu oddziaływania 
społeczno-ekonomicznego na ten sektor 
gospodarki.

Or. en

Uzasadnienie

Komisja przeprowadziła wyczerpujące konsultacje przed określeniem granicznych wielkości 
emisji spalin zawartych w jej wniosku, które są powszechnie akceptowane przez wszystkie 
kluczowe podmioty i stanowią najlepszy kompromis na rzecz zmniejszenia zanieczyszczenia.

Poprawka 3
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 21 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21a) Istotne jest też wyjaśnienie, że 
podobne układy hybrydowe muszą być 
zgodne z niniejszą dyrektywą, podczas gdy 
seryjne hybrydy wykorzystujące zasilacze 
do akumulatora– nie. Zgodnie z tą logiką 
silniki w hybrydowych układach 
napędowych będą musiały być 
odpowiednio zgodne z granicznymi 
wielkościami emisji spalin określonymi
w niniejszej dyrektywie.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka wyjaśnia, które silniki muszą spełniać wymogi z zakresu granicznych 
wielkości emisji spalin, a które nie. Seryjne hybrydy składają się z zasilacza, dużego 
akumulatora oraz silnika elektrycznego połączonego z wałem śrubowym. Ponieważ zasilacz 
nie jest połączony z wałem, seryjne hybrydy nie są sklasyfikowane jako silniki napędowe,
w związku z czym generatory te nie są objęte wymogami z zakresu granicznych wielkości 
emisji niniejszej dyrektywy.
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Poprawka 4
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. Co więcej, 
ponieważ hybrydowe układy napędowe 
mają inne cechy niż standardowe silniki 
spalinowe wewnętrznego spalania, cykl 
badań dla morskich hybrydowych 
układów napędowych powinien w swoich 
założeniach to odzwierciedlać.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka nie wymaga uzasadnienia.

Poprawka 5
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 26 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26) Zgodnie z zasadą pomocniczości 
przepisy niniejszej dyrektywy nie powinny 
naruszać kompetencji państw
członkowskich do wprowadzania 
wymagań, które uznają za konieczne, 
dotyczących nawigacji na niektórych 
szlakach wodnych w celu ochrony 
środowiska naturalnego, budowy szlaków 
wodnych i zapewniania na nich 
bezpieczeństwa, pod warunkiem że 
przepisy te nie wymagają modyfikacji 
jednostek pływających niezgodnych
z niniejszą dyrektywą.

(26) Zgodnie z zasadą pomocniczości 
przepisy niniejszej dyrektywy nie powinny 
naruszać kompetencji państw 
członkowskich do wprowadzania 
wymagań, które uznają za konieczne, 
dotyczących nawigacji na niektórych 
szlakach wodnych w celu ochrony 
środowiska naturalnego, budowy szlaków 
wodnych i zapewniania na nich 
bezpieczeństwa, pod warunkiem że 
przepisy te nie wymagają modyfikacji 
jednostek pływających niezgodnych
z niniejszą dyrektywą oraz są uzasadnione
i stosowne do zamierzonego celu.

Or. en
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Uzasadnienie

Poprawka nie wymaga uzasadnienia.

Poprawka 6
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 
oraz wartości liczby Froude’a i stosunku 
P/D, by ująć też cykle badawcze dla 
silników hybrydowych, wprowadzić paliwa 
badawcze z mieszanek biopaliw do tabeli 
paliw badawczych po ich zaakceptowaniu 
na szczeblu międzynarodowym oraz by 
wprowadzać zmiany do 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 odzwierciedla niezbędne zmiany będące wynikiem nowych mieszanek 
biopaliw oraz wprowadzenia systemów hybrydowych. 

Poprawka 7
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Fakt, że ta sama jednostka pływająca
może być przedmiotem czarteru lub służyć

3. Jednostka pływająca będąca również
przedmiotem czarteru lub służąca do 



PE480.885v01-00 10/32 PR\891766PL.doc

PL

do treningu rekreacyjnego, nie stanowi 
przeszkody dla objęcia jej niniejszą 
dyrektywą, jeżeli jednostka ta jest 
wprowadzona do obrotu w Unii do celów 
rekreacyjnych;

treningu rekreacyjnego jest objęta niniejszą 
dyrektywą.

Or. en

Uzasadnienie

W wytycznych do dyrektywy o rekreacyjnych jednostkach pływających z 2008 r. stwierdzono, 
że wynajęte rekreacyjne jednostki pływające są objęte dyrektywą, podobnie jak objęte nią są 
rekreacyjne jednostki pływające służące do treningu rekreacyjnego. To wyjaśnienie zapewni 
spójną wykładnię przepisów we wszystkich państwach członkowskich, co ma też szczególne 
znaczenie dla stosowania konwencji IMO MARPOL.

Poprawka 8
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 2

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 
pływającą 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

W omawianym wniosku dotyczącym dyrektywy nie ma definicji „łodzi”. Niniejsza poprawka 
dostosowuje odpowiednio definicję „rekreacyjnej jednostki pływającej”.

Poprawka 9
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. „skuter wodny” oznacza jednostkę
pływającą przeznaczoną do celów 
sportowych lub rekreacyjnych, o długości 

3.  „skuter wodny” oznacza jednostkę
o długości poniżej 4 m, z silnikiem 
spalinowym wewnętrznego spalania, której 
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poniżej 4 m, z silnikiem spalinowym 
wewnętrznego spalania, której 
podstawowym źródłem napędu jest napęd 
strugowodny i która jest obsługiwana przez 
osobę lub osoby siedzące, stojące lub 
klęczące na kadłubie, a nie wewnątrz 
kadłuba;

podstawowym źródłem napędu jest napęd 
strugowodny i która jest obsługiwana przez 
osobę lub osoby siedzące, stojące lub 
klęczące na kadłubie, a nie wewnątrz 
kadłuba;

Or. en

Uzasadnienie

Zastąpienie proponowanej definicji definicją z dyrektywy 2003/44/WE, która jest definicją 
międzynarodową zawierającą odnośną normę ISO.

Poprawka 10
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. „silnik napędowy” oznacza dowolny 
silnik o spalaniu, wewnętrznym
z zapłonem iskrowym lub samoczynnym, 
stosowany do napędzania;

5. „silnik napędowy” oznacza dowolny 
silnik o spalaniu wewnętrznym,
z zapłonem iskrowym lub samoczynnym, 
stosowany bezpośrednio lub pośrednio do 
napędzania;

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka gwarantuje, że wszystkie rodzaje układów hybrydowych będą musiały 
spełniać wymogi z zakresu granicznych wielkości emisji zawarte w załączniku I.B.

Poprawka 11
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. „gruntowna przeróbka jednostki” 
oznacza przeróbkę jednostki pływającej, 
która prowadzi do zmiany środków napędu 
jednostki, wiąże się z gruntowną 
modyfikacją silnika lub zmienia jednostkę
w takim stopniu, że uważa się ją za nową 

7. „gruntowna przeróbka jednostki” 
oznacza przeróbkę jednostki pływającej, 
która prowadzi do zmiany środków napędu 
jednostki, wiąże się z gruntowną 
modyfikacją silnika lub zmienia jednostkę
w takim stopniu, że zmiana ta wpływa na 
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jednostkę; spełnianie podstawowych wymogów 
dotyczących bezpieczeństwa i środowiska 
określone w niniejszej dyrektywie i mające 
zastosowanie;

Or. en

Uzasadnienie

„Gruntowna przeróbka jednostki” to sformułowanie potrzebujące bardziej precyzyjnego 
zdefiniowania, ponieważ tekst oryginalny można różnie interpretować. „Gruntowna 
modyfikacja silnika” jest w tej dyrektywie zdefiniowana, a jej sformułowanie jest starannie 
wyważone, by uniknąć sytuacji, w których jakakolwiek zmiana dokonana w charakterystyce 
silnika traktowana byłaby nieumyślnie jako gruntowna modyfikacja.

Poprawka 12
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Obowiązki prywatnych importerów Obowiązki prywatnych importerów
w przypadku dokonywania oceny 
pokonstrukcyjnej

Or. en

Uzasadnienie

Oryginalny tytuł art. 12 może być mylący, ponieważ nie jest oczywisty fakt, że wszystkie trzy 
ustępy odnoszą się do oceny pokonstrukcyjnej. Jeżeli nie jest to jasno określone w tytule, 
wtedy rzeczony artykuł powinien odnosić się do wszystkich prywatnych importerów, 
niezależnie od tego, czy importer importuje łódź wymagającą oceny pokonstrukcyjnej czy też 
łódź posiadającą już oznakowanie CE.

Poprawka 13
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) jednostki pływające i elementy 
składowe, które uważa się za spełniające 
odpowiednie zasadnicze wymogi określone
w załączniku I;

(a) jednostki pływające i elementy 
składowe określone w załączniku II, które 
uważa się za spełniające odpowiednie 
wymogi zasadnicze określone
w załączniku I;
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Uzasadnienie

Aby uniknąć błędnej interpretacji, oznakowanie CE jest istotne dla tych części, które 
wymieniono w załączniku II.

Poprawka 14
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 1 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(d) silniki stacjonarne i zaburtowe bez 
zintegrowanego układu wydechowego, 
które uważa się za spełniające wymogi 
dotyczące emisji spalin wymienione
w załączniku I część B i C.

(d) silniki stacjonarne i zaburtowe bez 
zintegrowanego układu wydechowego, 
które uważa się za spełniające wymogi 
dotyczące emisji spalin wymienione
w załączniku I część B.

Or. en

Uzasadnienie

Załącznik C dotyczy granicznych wielkości emisji hałasu i nie ma tu zastosowania. 
Oznakowanie CE dla silników stacjonarnych i silników zaburtowych bez zintegrowanego 
układu wydechowego dotyczy wyłącznie emisji spalin, a nie hałasu, ponieważ badania emisji 
hałasu wydzielanego przez tego typu silniki są (i muszą być) prowadzone przez konstruktora 
łodzi po przymocowaniu silnika do kadłuba.

Poprawka 15
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);
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Uzasadnienie

Niniejsza poprawka przywraca w tekście tej dyrektywy przepisy obowiązujące od 1994 r. 
Niewłaściwe jest wypuszczanie w morze jednostki pływającej kategorii C o długości powyżej 
12 metrów, jeżeli jej projekt nie został skontrolowany przez jednostkę notyfikowaną. Badanie 
zaproponowane w niniejszej poprawce powtarza testy stateczności oraz pływalności, ale 
obejmuje też odpowiednie dodatkowe badania.

Poprawka 16
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Typ produkcji, o którym mowa w module 
B, może obejmować kilka wersji produktu
z zastrzeżeniem, że różnice między 
poszczególnymi wersjami nie wpływają na 
poziom bezpieczeństwa i inne wymogi 
dotyczące działania produktu.

Typ produkcji, o którym mowa w module 
B, może obejmować kilka wersji produktu
z zastrzeżeniem, że:

a) różnice między poszczególnymi 
wersjami nie wpływają na poziom 
bezpieczeństwa i inne wymogi dotyczące 
działania produktu; oraz
b) odniesienie do wersji produktu znajduje 
się w odnośnym certyfikacie o badaniu 
typu UE, w razie potrzeby – w formie 
poprawek wniesionych do oryginalnego 
certyfikatu.

Or. en

Uzasadnienie

Może zdarzyć się, że produkty wprowadzane na rynek będą miały inne oznaczenie typu niż to 
wynikające z certyfikatu o badaniu typu UE. Prowadzi to do wątpliwości, czy produkt jest 
certyfikowany czy też nie. Niniejsza poprawka likwiduje tę lukę.

Poprawka 17
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 49 – ustęp 1 – litera aa) (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(aa) załącznik I część B punkt 2.3.1 w celu 
ujęcia również cyklów badawczych dla 
hybrydowych silników napędowych;

Or. en

Uzasadnienie

Wprowadzenie hybrydowych silników napędowych wymaga zaplanowania specjalnych cykli 
badawczych dla takich technologii. Niniejsza poprawka proponuje dodanie, na mocy 
uprawnień przyznanych Komisji, cykli badawczych dla hybryd, po uzgodnieniu wspólnego 
zestawu takich cykli badawczych na szczeblu międzynarodowym.

Poprawka 18
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 49 – ustęp 1 – litera ab) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ab) załącznik I część B punkt 2.5 w celu 
ujęcia również paliw badawczych
z mieszanek biopaliw, po uzgodnieniu 
wymogów w zakresie wspólnych 
międzynarodowych paliw badawczych;

Or. en

Uzasadnienie

Ogólnoświatowy trend wprowadzania biopaliw do paliw standardowych wymaga rozwoju 
odnośnych paliw badawczych. Niniejsza poprawka proponuje dodanie, na mocy uprawnień 
przyznanych Komisji, paliw badawczych z mieszanek biopaliw, po uzgodnieniu wspólnego 
zestawu takich paliw badawczych na szczeblu międzynarodowym.

Poprawka 19
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 53 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Najpóźniej do dnia ...* oraz po 
uwzględnieniu wszystkich ważnych 
inicjatyw rynkowych Komisja przedstawi 
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Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie z technicznej wykonalności 
dalszego ograniczania emisji spalin
z silników rekreacyjnych jednostek 
pływających, uwzględniwszy opłacalność 
technologii oraz potrzebę uzgodnienia na 
szczeblu światowym ujednoliconych 
wartości dla tego sektora. W stosownych 
przypadkach sprawozdaniu temu 
towarzyszy wniosek ustawodawczy.
__________________

* Dz.U.: należy wstawić datę 5 lat od daty,
o której mowa w art. 57 ust. 1 akapit 
drugi.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka proponuje rozważenie wprowadzenia etapu przyszłych emisji (etapu 3). 
Pierwsze zdanie jest sformułowane w taki sposób, by zagwarantować elastyczne podejście 
Komisji zapewniające wczesne uczestnictwo w inicjatywie Agencji Ochrony Środowiska 
Stanów Zjednoczonych dotyczącej nowych zasad dla silników rekreacyjnych jednostek 
pływających z zapłonem iskrowym (benzyna) i z zapłonem samoczynnym (diesel).

Poprawka 20
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 oddawania 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.: należy wstawić datę 
zastosowania, o której mowa w art. 2 ust. 
1 akapit drugi, lub datę 31 grudnia 2014 
r., w zależności od tego, która z nich jest 
wcześniejsza.
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Uzasadnienie

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 zapisanie w dyrektywie jak najwcześniejszego terminu 
zgodności.

Poprawka 21
Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik 1 – część A – punkt 1 – tabela – kolumna 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Kategoria projektowa Kategoria projektowa
A – „Oceaniczna” A
B – „Pełnomorska” B

C – „Przybrzeżna” C
D – „Na wody osłonięte” D

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka powiązana ze zmienionymi kategoriami projektowymi poniżej. Niniejsza poprawka 
określa górne limity dla kategorii A w odniesieniu zarówno do siły wiatru, jak i wysokości fal 
(spójnie z normą). Kategoria projektowa A wyklucza „warunki nienormalne”, jednakże 
przykłady takich warunków można znaleźć wyłącznie w wytycznych dotyczących stosowania 
autorstwa Komisji Europejskiej. Rekreacyjna jednostka pływająca o długości do 24 metrów 
nie może wytrzymać warunków trudniejszych niż te określone w niniejszej poprawce.

Poprawka 22
Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik 1 – część A – punkt 1 – tabela – kolumna 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Siła wiatru (stopnie skali Beauforta) Siła wiatru (stopnie skali Beauforta)

przekraczająca 8 do 10 włącznie
do 8 włącznie do 8 włącznie

do 6 włącznie do 6 włącznie
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do 4 włącznie do 4 włącznie

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka powiązana ze zmienionymi kategoriami projektowymi poniżej. Niniejsza poprawka 
określa górne limity dla kategorii A w odniesieniu zarówno do siły wiatru, jak i wysokości fal 
(spójnie z normą). Kategoria projektowa A wyklucza „warunki nienormalne”, jednakże 
przykłady takich warunków można znaleźć wyłącznie w wytycznych dotyczących stosowania 
autorstwa Komisji Europejskiej. Rekreacyjna jednostka pływająca o długości do 24 metrów 
nie może wytrzymać warunków trudniejszych niż te określone w niniejszej poprawce.

Poprawka 23
Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik 1 – część A – punkt 1 – tabela – kolumna 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Znacząca wysokość fali (H 1/3, metry) Znacząca wysokość fali (H 1/3, metry)

przekraczająca 4 do 7 włącznie
do 4 włącznie do 4 włącznie 

do 2 włącznie do 2 włącznie 
do 0,3 włącznie do 0,5 włącznie

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka powiązana ze zmienionymi kategoriami projektowymi poniżej. Niniejsza poprawka 
określa górne limity dla kategorii A w odniesieniu zarówno do siły wiatru, jak i wysokości fal 
(spójnie z normą). Kategoria projektowa A wyklucza „warunki nienormalne”, jednakże 
przykłady takich warunków można znaleźć wyłącznie w wytycznych dotyczących stosowania 
autorstwa Komisji Europejskiej. Rekreacyjna jednostka pływająca o długości do 24 metrów 
nie może wytrzymać warunków trudniejszych niż te określone w niniejszej poprawce.

Poprawka 24
Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik 1 – część A – punkt 1 – ustęp 1 – punkt A

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

A. OCEANICZNA: jednostki 
zaprojektowane do dalekich rejsów
w warunkach, gdy siła wiatru może 

A. Rekreacyjna jednostka pływająca 
kategorii projektowej A jest uważana za 
zaprojektowaną w taki sposób, by 
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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.

funkcjonować przy sile wiatru 
dochodzącej maksymalnie do 10 w skali 
Beauforta i towarzyszącej tym warunkom 
wysokości fal, a także do przetrwania
w jeszcze trudniejszych warunkach. Takie 
warunki można napotkać podczas długich 
rejsów, na przykład transoceanicznych, 
lub w rejsie przybrzeżnym w przypadku 
nieosłonięcia od wiatru i fal na przestrzeni 
kilkuset mil morskich. Zakłada się, że 
wiatry mogą osiągać w porywach prędkość 
do 28 m/s.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka dopasowuje definicję kategorii projektowej łodzi do terminów 
stosowanych w ujednoliconej normie EN ISO 12217, do których często napotyka się lub 
będzie się napotykać odniesienie jako do szeregu ujednoliconych norm dla małych jednostek 
pływających. Utrzymuje ona istniejącą kategorię projektową A, jednak skreśla obszar i rodzaj 
nawigacji, ponieważ warunki, jakie muszą zostać uwzględnione przez użytkownika, to siła 
wiatru i wysokość fal.

Poprawka 25
Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik 1 – część A – punkt 1 – ustęp 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 fal o znaczącej 
wysokości wynoszącej maksymalnie 4 m 
oraz siły wiatru dochodzącej maksymalnie
do 8 w skali Beauforta. Takie warunki 
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. Zakłada się, 
że wiatry mogą osiągać w porywach 
prędkość do 21 m/s.
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Uzasadnienie

Niniejsza poprawka dopasowuje definicję kategorii projektowej łodzi do terminów 
stosowanych w ujednoliconej normie EN ISO 12217, do których często napotyka się lub 
będzie się napotykać odniesienie jako do szeregu ujednoliconych norm dla małych jednostek 
pływających. Utrzymuje ona istniejącą kategorię projektową B, jednak skreśla obszar i rodzaj 
nawigacji, ponieważ warunki, jakie muszą zostać uwzględnione przez użytkownika, to siła 
wiatru i wysokość fal.

Poprawka 26
Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik 1 – część A – punkt 1 – ustęp 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 
włącznie.

C. Jednostka pływająca kategorii
projektowej C jest uważana za 
zaprojektowaną dla fal o znaczącej 
wysokości wynoszącej maksymalnie 2 m 
oraz typowej stabilnej siły wiatru 
dochodzącej maksymalnie do 6 w skali 
Beauforta. Takie warunki można 
napotkać na nieosłoniętych wodach
śródlądowych, zalewach oraz na wodach
przybrzeżnych przy umiarkowanych 
warunkach pogodowych. Zakłada się, że 
wiatry mogą osiągać w porywach 
prędkość do 17 m/s.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka dopasowuje definicję kategorii projektowej łodzi do terminów 
stosowanych w ujednoliconej normie EN ISO 12217, do których często napotyka się lub 
będzie się napotykać odniesienie jako do szeregu ujednoliconych norm dla małych jednostek 
pływających. Utrzymuje ona istniejącą kategorię projektową C, jednak skreśla obszar i rodzaj 
nawigacji, ponieważ warunki, jakie muszą zostać uwzględnione przez użytkownika, to siła 
wiatru i wysokość fal.

Poprawka 27
Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik 1 – część A – punkt 1 – ustęp 1 – punkt D
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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 fal o znaczącej 
wysokości wynoszącej maksymalnie 0,3 m 
oraz sporadycznie 0,5 m oraz typowej 
stabilnej siły wiatru dochodzącej 
maksymalnie do 4 w skali Beauforta. 
Takie warunki można napotkać na 
osłoniętych wodach śródlądowych oraz na 
wodach przybrzeżnych przy dobrej 
pogodzie. Zakłada się, że wiatry mogą 
osiągać w porywach prędkość do 13 m/s.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka dopasowuje definicję kategorii projektowej łodzi do terminów 
stosowanych w ujednoliconej normie EN ISO 12217, do których często napotyka się lub 
będzie się napotykać odniesienie jako do szeregu ujednoliconych norm dla małych jednostek 
pływających. Utrzymuje ona istniejącą kategorię projektową D, jednak skreśla obszar
i rodzaj nawigacji, ponieważ warunki, jakie muszą zostać uwzględnione przez użytkownika, to 
siła wiatru i wysokość fal.

Poprawka 28
Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik 1 – część A – punkt 1 – ustęp 2 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rekreacyjne jednostki pływające każdej
z kategorii muszą być zaprojektowane
i skonstruowane tak, aby wytrzymywały 
warunki eksploatacji pod względem 
stabilności, pływalności oraz innych 
zasadniczych wymogów wymienionych
w załączniku I i aby były łatwe
w obsłudze.

Jednostki pływające każdej z kategorii 
muszą być zaprojektowane
i skonstruowane tak, aby wytrzymywały 
warunki eksploatacji pod względem 
stabilności, pływalności oraz innych 
zasadniczych wymogów wymienionych
w załączniku I i aby były łatwe
w obsłudze.

Or. en

Uzasadnienie

„Kategorie projektowe łodzi” powinny odnosić się również do „skuterów wodnych”, a nie 
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tylko do „rekreacyjnych jednostek pływających”, dzięki odwołaniu się do definicji „jednostki 
pływającej” w art. 3 punkt 1, gdzie mowa o wszystkich rekreacyjnych jednostkach 
pływających, także skuterach wodnych.

Poprawka 29
Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik 1 – część A – punkt 2 – punkt 2.1 – ustęp 1 – punkt 30

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30) kraj produkcji, (30) lokalizacja producenta w kraju 
produkcji,

Or. en

Uzasadnienie

By poprawić identyfikowalność, niniejsza poprawka precyzuje, że lokalizacja siedziby 
wytwórcy musi być zawarta w czternastocyfrowym numerze identyfikacyjnym, wraz z kodem 
wytwórcy (MIC) (zob. punkt 29). Sprawozdawca rozważał też system przyjęty w sektorze 
motoryzacyjnym, jednak nie okazał się on odpowiedni, ponieważ numery identyfikacyjne 
pojazdów, zawierające kod wytwórcy oraz fabryki, wymagałyby zmiany ustalonego już 
międzynarodowego systemu numerów identyfikacyjnych jednostek pływających. 

Poprawka 30
Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik 1 – część A – punkt 2 – punkt 2.2 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku przywozu prywatnego dane 
kontaktowe oraz zalecenia, o których 
mowa w lit. a), d) oraz e), muszą 
uwzględnić dane oraz zalecenia 
przedstawione przez jednostkę 
notyfikowaną, która przeprowadziła ocenę 
zgodności.

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Powyższy wymóg nie jest potrzebny, ponieważ numer identyfikacyjny jednostki (CIN) już 
wskazuje tożsamość jednostki notyfikowanej, w związku z czym identyfikowalność jest już 
zapewniona, a jednostka notyfikowana zawsze zachowuje sprawozdania dotyczące 
przeprowadzonej oceny zgodności.
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Poprawka 31
Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik 1 – część A – punkt 2 – punkt 2.2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2.2a. Tabliczka znamionowa importera
Każda jednostka pływająca posiada trwale 
przymocowaną tabliczkę znamionową, 
niezależnie od numeru identyfikacyjnego 
kadłuba, zawierającą nazwę importera, 
zarejestrowaną nazwę handlową lub 
zarejestrowany znak towarowy oraz pełny 
adres.

Or. en

Uzasadnienie

Wymogi w zakresie informacji wynikające z art. 9 ust. 3 w odniesieniu do danych importera 
są spełnione najpełniej poprzez ujęcie tych informacji na „tabliczce znamionowej importera”,
a niniejsza poprawka określa szczegółowe informacje, jakie na tabliczce tej należy umieścić.

Poprawka 32
Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik 1 – część A – punkt 3 – punkt 3.3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jednostka pływająca powinna być 
zbudowana tak, aby jej charakterystyka 
dotycząca pływalności była odpowiednia 
do jej kategorii projektowej określonej
w pkt 1.1 oraz do zalecanego przez 
producenta maksymalnego obciążenia 
określonego w pkt 3.6. Wszystkie jednostki 
wielokadłubowe z częścią mieszkalną 
powinny być zaprojektowane tak, aby nie 
były podatne na wywrócenie się lub aby 
zapewniały wystarczającą pływalność
w pozycji odwróconej.

Jednostka pływająca powinna być 
zbudowana tak, aby jej charakterystyka 
dotycząca pływalności była odpowiednia 
do jej kategorii projektowej określonej
w pkt 1.1 oraz do zalecanego przez 
producenta maksymalnego obciążenia 
określonego w pkt 3.6. Jednostki 
wielokadłubowe z częścią mieszkalną, 
które są zagrożone wywróceniem,
powinny być zaprojektowane tak, aby
zapewnić wystarczającą pływalność
w pozycji odwróconej.

Or. en
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Uzasadnienie

Niniejsza poprawka wprowadza pojęcie zagrożenia wywróceniem, które bardzo różni się
w zależności od jednostki pływającej.

Poprawka 33
Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik 1 – część A – punkt 3 – ustęp 3.7  

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Na wszystkich jednostkach pływających 
kategorii A i B oraz jednostkach kategorii 
C i D o długości większej niż sześć metrów 
powinno znajdować się co najmniej jedno 
miejsce służące do przechowywania tratw 
ratunkowych, mogących pomieścić liczbę 
osób, na którą jednostka została 
zaprojektowana, zalecaną przez 
producenta. Miejsca przechowywania tratw 
ratunkowych powinny być zawsze łatwo 
dostępne.

Na wszystkich rekreacyjnych jednostkach 
pływających kategorii A i B oraz
rekreacyjnych jednostkach pływających
kategorii C i D o długości większej niż 
sześć metrów powinno znajdować się co 
najmniej jedno miejsce służące do 
przechowywania tratw ratunkowych, 
mogących pomieścić liczbę osób, na którą 
jednostka została zaprojektowana, zalecaną 
przez producenta. Miejsca 
przechowywania tratw ratunkowych 
powinny być zawsze łatwo dostępne.

Or. en

Uzasadnienie

Wyposażanie skuterów wodnych w tratwę (tratwy) ratunkowe lub miejsce jej (ich) 
przechowywania jest bardzo niepraktyczne.

Poprawka 34
Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik 1 – część A – punkt 5 – punkt 5.2 – punkt 5.2.2 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wszystkie pomieszczenia, w których 
przechowuje się zbiorniki z paliwem do 
silników benzynowych, są wietrzone.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka określa szczegółowo wymóg wietrzenia, by uniknąć błędów
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w transpozycji. Przywraca sformułowanie z dyrektywy 1994/25, jednak ogranicza ten wymóg 
do zbiorników paliwa do silników benzynowych, ponieważ paliwo do silników diesla nie 
wymaga wietrzenia ze względów bezpieczeństwa.

Poprawka 35
Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik 1 – część A – punkt 5 – punkt 5.3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Należy zwrócić uwagę na zabezpieczenia 
wszystkich obwodów zasilanych
z akumulatorów przed przeciążeniem
i zwarciem, z wyjątkiem obwodu 
rozrusznika silnika zasilanego
z akumulatora.

Należy zwrócić uwagę na odpowiednie
zabezpieczenia wszystkich obwodów 
zasilanych z akumulatorów przed 
przeciążeniem i zwarciem, z wyjątkiem 
obwodu rozrusznika silnika zasilanego
z akumulatora. Obwody napędu 
elektrycznego są zaprojektowane
i zainstalowane w sposób 
uniemożliwiający jakiekolwiek 
niepożądane interakcje z wszelkimi 
innymi obwodami. Instalacja gwarantuje, 
że temperatura urządzeń przechowujących 
energię elektryczną nie przekracza 
maksymalnych wartości granicznych 
zalecanych przez producenta.

Or. en

Uzasadnienie

Hybrydowe układy napędowe mogą wprowadzić nowy rodzaj zagrożenia na łodzi, związany
z przegrzaniem akumulatorów, co może prowadzić do katastrofalnych skutków i nagłych 
skoków napięcia z hybrydowego silnika elektrycznego o dużej mocy, zawieszających 
funkcjonowanie wszystkich elektronicznych urządzeń na pokładzie, w tym urządzeń 
sterujących pracą silnika, jeżeli nie będą one należycie odizolowane od innych obwodów. 
(Drugie zdanie uzasadnienia nie dotyczy polskiej wersji językowej).

Poprawka 36
Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik 1 – 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.

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

i zabezpieczyć przed zalaniem wodą.

Or. en

Poprawka 37
Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik 1 – część A – punkt 5 – punkt 5.5 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wszystkie jednostki pływające
z wbudowaną na stałe instalacją gazową 
powinny być wyposażone w schowek na 
butle gazowe. Schowek ten musi być 
oddzielony od pomieszczeń mieszkalnych, 
dostępny jedynie z zewnątrz i mieć 
wentylację odprowadzającą ulatniający się 
gaz za burtę.

Wszystkie jednostki pływające
z wbudowaną na stałe instalacją gazową 
powinny być wyposażone w schowek na 
butle gazowe. Schowek ten musi być 
oddzielony od pomieszczeń mieszkalnych, 
dostępny jedynie z zewnątrz i mieć 
wentylację odprowadzającą ulatniający się 
gaz za burtę. Każdą instalację gazową 
zamontowaną na stałe należy 
przetestować po jej zainstalowaniu.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka wyjaśnia wymóg bezpieczeństwa określony w dyrektywie 1994/25 w załączniku IA 
pkt 5.5, który został uznany za zbyt szczegółowy, by stać się wymogiem zasadniczym
w niniejszym wniosku dotyczącym dyrektywy na mocy zasad nowych ram prawnych. Testy 
instalacji gazowej po zamontowaniu muszą być jednoznacznie określone, ponieważ stanowi to 
podstawowy wymóg bezpieczeństwa na łodziach. Niniejsza poprawka gwarantuje 
przetestowanie całej instalacji gazowej, a nie tylko samego urządzenia.

Poprawka 38
Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik 1 – część B – punkt 2 – punkt 2.3 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2.3. Cykle badawcze i paliwa odniesienia: 2.3. Cykle badawcze:

Or. en
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Uzasadnienie

Paliwa odniesienia są omówione w punkcie 2.5.

Poprawka 39
Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik 1 – część C – punkt 1 – punkt 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Wymagania szczegółowe
1a. Szczegółowe wymagania w zakresie 
kontroli poziomu hałasu emitowanego 
przez jednostki pływające są zawarte
w odpowiedniej normie zharmonizowanej.

Or. en

Uzasadnienie

Dyrektywa 2003/44/WE stanowi, że emisje hałasu są mierzone zgodnie z testami określonymi
w normie zharmonizowanej. To sformułowanie zostało usunięte z omawianego wniosku, 
ponieważ wszystkie konkretne odwołania do norm zharmonizowanych zostały usunięte 
zgodnie z zasadami nowych ram prawnych. Stopień pewności zastosowania normy 
zharmonizowanej do testowania poziomu hałasu jest określony w podziale modułowym w art. 
23. Jednak aby zapewnić faktyczne zastosowanie zharmonizowanej normy, tekst ten został 
skopiowany z załącznika A pkt 2.1.
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UZASADNIENIE

Kluczowe założenia sektora oraz planowany zakres obowiązywania

Wniosek dotyczący nowej dyrektywy w sprawie rekreacyjnych jednostek pływających
i skuterów wodnych w znaczącym stopniu modernizuje istniejące unijne przepisy dotyczące 
bezpieczeństwa i wymogów w zakresie wpływu na środowisko naturalne obowiązujące 
„jednostki pływające” zaprojektowane do użytku prywatnego, tj. celów rekreacyjnych, 
sportowych i szkoleniowych, niezależnie od tego, czy są one wynajęte, obsługiwane przez 
załogę, czy też nie.

Do celów niniejszej dyrektywy „jednostka pływająca” oznacza łódź o długości od 2,5 do 
24 metrów i obejmuje rekreacyjne jednostki pływające (jednostki motorowe i żaglówki, 
zarówno te dysponujące silnikami stacjonarnymi, jak i przyczepnymi) oraz jednostki 
pływające „do osobistego użytku”, czyli zasadniczo skutery wodne, wyjaśniając, że również 
one podlegają od chwili obecnej przepisom.

Należy pamiętać o istotnym rozróżnieniu – dyrektywa ta ma zastosowanie do rekreacyjnych
i osobistych jednostek pływających, jeżeli są zaprojektowane do użytku na morzu lub 
śródlądowych drogach wodnych, ale nie ma zastosowania do statków zaprojektowanych
i wykorzystywanych z myślą o komercyjnym transporcie pasażerów (te kwestie reguluje 
dyrektywa 2009/45/WE w sprawie statków pasażerskich i/lub dyrektywa 2006/87/WE
w sprawie statków żeglugi śródlądowej).

Mówiąc w skrócie, dyrektywa obejmuje wszystko, począwszy od małych pontonów
z silnikiem przyczepnym, jakich używa się najczęściej na jeziorach do łowienia ryb, 
skończywszy na dużych jachtach, jakie można zobaczyć na włoskiej riwierze.

Główne wymogi zasadnicze, jakie musi spełniać dana łódź, obejmują stabilność
i utrzymywanie się na powierzchni, bezpieczeństwo silnika i bezpieczeństwo elektryczne oraz 
emisje spalin i hałasu. Kluczowe elementy wniosku to:

1) modernizacja w celu dostosowania obowiązujących przepisów do nowych ram prawnych;
ponadto dodanie ogólnej klauzuli bezpieczeństwa, co oznacza, że produkt objęty niniejszą 
dyrektywą może zostać wprowadzony na rynek wyłącznie po spełnieniu ogólnych wymogów 
bezpieczeństwa zawartych w załącznikach do dyrektywy;

2) dalsze doprecyzowanie zakresu i definicji;

3) dostosowanie do zharmonizowanych norm (zob. niżej);

4) utrzymanie wartości granicznych emisji hałasu, z możliwością przyjęcia surowszych 
środków krajowych w geograficznie wrażliwych obszarach (zazwyczaj są to przepisy
w zakresie prędkości lub minimalnej odległości od brzegu);
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5) obowiązek instalowania zbiorników nieczystości lub pokładowych systemów oczyszczania 
ścieków na jednostkach pływających wyposażonych w toalety, aby przyczynić się do ochrony 
środowiska morskiego;

6) zasady dotyczące oceny pokonstrukcyjnej, przeprowadzanej przez dowolną osobę fizyczną 
lub prawną we Wspólnocie wprowadzającą produkt do obrotu, w przypadkach w których ani 
producent, ani jego upoważniony przedstawiciel nie wypełnia obowiązków w zakresie oceny 
zgodności produktów z dyrektywą; Wynika to z obowiązujących przepisów, jednak od tej 
chwili także skutery wodne będą jednoznacznie objęte przepisami, doprecyzowany też 
zostanie status i obowiązki prywatnych importerów;

7) w odniesieniu do obowiązku umieszczenia oznakowania CE, zostaną nim od chwili 
obecnej objęte wszystkie silniki stacjonarne i zaburtowe bez zintegrowanego układu 
wydechowego;

8) zaktualizowanie zasad dotyczących emisji spalin i hałasu (zob. poniżej);

9) nowe zasady dotyczące sprawozdawczości: w terminie 5 lat państwa członkowskie UE 
muszą zdać Komisji sprawozdanie z egzekwowania przepisów dyrektywy;

10) dostosowanie do horyzontalnych zasad dotyczących akredytacji, oznakowania CE, 
nadzoru rynku i kontroli produktów wprowadzonych do obrotu w UE;

11) wprowadzenie bardziej elastycznych procedur oceny zgodności.

Komisja Europejska przeprowadziła szeroko zakrojone konsultacje z kluczowymi 
podmiotami, obejmującymi państwa członkowskie, jednostki notyfikowane, europejski 
przemysł jachtowy (silnie zdominowany przez MŚP), producentów silników oraz 
stowarzyszenia żeglarskie (użytkowników).

Przygotowując niniejszy projekt sprawozdania, sprawozdawca wziął pod uwagę poglądy 
szerokiego spektrum podmiotów i wydaje się, że istnieje ogólna zgoda co do tego, że wniosek 
Komisji jest wyważony. Z tego właśnie względu w niniejszym projekcie sprawozdania 
sprawozdawca zgłosił ograniczoną liczbę poprawek, głównie technicznych dostosowań
i wyjaśnień.

Sprawozdawca skupił się w swoich poprawkach na dostosowaniu definicji, by stały się 
bardziej precyzyjne, oraz na wyjaśnieniu szczegółowego zakresu stosowania szeregu 
konkretnych przepisów. Dodatkowo sprawozdawca miał na celu doprecyzowanie 
obowiązków importera w odniesieniu do oceny pokonstrukcyjnej; wprowadził propozycje 
dotyczące poprawy identyfikowalności i określenia, w jakich przypadkach konieczne jest 
oznakowanie CE, zapewnił też utrzymanie istniejących kontroli prowadzonych przez 
jednostki notyfikowane w stosunku do większych łodzi, mogących wypływać na pełne morze.
Sprawozdawca uznał też, że konieczne jest bardziej szczegółowe określenie dokładnego 
zastosowania szeregu istotnych wymogów bezpieczeństwa (utrzymywanie się na 
powierzchni, elektryczność, gaz, wietrzenie zbiorników paliwa).
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Sprawozdawca postanowił też przedstawić zaktualizowany system określania kategorii 
projektowych łodzi, który likwiduje obecnie przyjęte powiązanie kategorii projektowej
z zamierzonym użytkowaniem według lokalizacji geograficznej (np. warunki pełnomorskie 
lub na wodach osłoniętych). Ta proponowana zmiana przejmuje dodatkowo terminologię 
stosowaną w odnośnej międzynarodowej normie zharmonizowanej. Sprawozdawca zgłasza 
jednak tę propozycję z zastrzeżeniem – tylko jeżeli nie okaże się ona zbyt kosztowna dla 
producentów w UE zobowiązanych dostosować się do niej. Sprawozdawca rozważy 
zwrócenie się do kolegów posłów o wyrażenie zgody na zamówienie przez komisję IMCO 
ograniczonej oceny skutków przed utrzymaniem lub wycofaniem tych poprawek, ponieważ 
takie proponowane zmiany w systemie nie były ujęte w ocenie skutków towarzyszącej 
wnioskowi Komisji.

Dostosowanie w skali światowej

Wniosek Komisji dostosowuje przepisy UE do najnowszych regulacji Agencji Ochrony 
Środowiska Stanów Zjednoczonych dotyczących silników z zapłonem iskrowym (benzyna) i 
z zapłonem samoczynnym (diesel). Oznacza to, że USA, Kanada, UE i Japonia będą 
dysponowały wspólnymi granicznymi wielkościami emisji z silników rekreacyjnych 
jednostek pływających, co powinno stanowić silną motywację dla innych porządków 
prawnych – takich jak np. Australia, która rozważa regulacje w tym sektorze – do przyjęcia 
podobnego podejścia.

Sektor silników rekreacyjnych jednostek pływających jest niewielki. Nawet w największym 
segmencie rynku silników (silniki przyczepne) całkowita sprzedaż w 2009 r. wyniosła 
457 000 jednostek silnikowych spośród 105 rodzajów silników. Kolejna generacja silników 
przyczepnych, silników skuterów wodnych i silników z zapłonem samoczynnym diesela wraz
z dodatkowym oczyszczaniem spalin, przy bardzo znaczących kosztach rozwoju i produkcji, 
będzie wymagała globalnego podejścia, by ich cena była przystępna. Wniosek Komisji 
rozpoczyna ten proces, a poprawka 19 ma na celu zapewnienie takiego globalnego podejścia 
na kolejnym etapie zmniejszenia emisji spalin.

Emisje spalin

Powszechne jest przekonanie, że omawiany sektor ma ograniczony wpływ na środowisko 
zważywszy na niską liczbę jednostek pływających będących w użyciu w porównaniu do 
innych pojazdów silnikowych, na co dodatkowo nakłada się spadek wielkości sprzedaży od 
2007 r. (o połowę) oraz ograniczony czas użytkowania w skali roku. W tym kontekście sektor 
produkcji w najwyższym możliwym stopniu zintegrował względy ochrony środowiska
z obecnie stosowanymi technologiami oraz poparł jak najszybsze ich wdrożenie po 
akceptowalnych dla sektora kosztach. Sprawozdawca zgadza się z wnioskiem, do jakiego 
doszła Komisja w ocenie skutków, z której wynika, że proponowane graniczne wartości 
emisji spalin stanowią najbardziej rygorystyczne, lecz mimo to wykonalne ograniczenie
w danym horyzoncie czasowym.  

We wniosku proponuje się zmniejszenie wartości emisji tlenku węgla dla niektórych kategorii 
stacjonarnych i zaburtowych silników benzynowych z zapłonem iskrowym oraz brak zmian 
dla silników diesela z zapłonem samoczynnym, które zawsze emitują niskie poziomy tlenku 
węgla. Jeszcze bardziej znacząca redukcja wszystkich trzech czynników zanieczyszczenia 
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powietrza (HC, NOx i CO) w silnikach z zapłonem iskrowym jest możliwa wyłącznie 
poprzez dodatkowe oczyszczanie spalin wprowadzające technologię katalizatora 
trójdrożnego, która niestety nie jest jeszcze w wystarczającym stopniu rozwinięta w silnikach 
przyczepnych i silnikach skuterów wodnych. Niezależnie od ograniczeń fizycznych w chwili 
bieżącej inwestycje konieczne do rozwoju tych technologii są dla sektora zbyt kosztowne.

Wniosek wprowadza ograniczenie całkowitych emisji HC i NOx z silników przyczepnych
i silników skuterów wodnych o co najmniej 25%, jednak osiągnięcie tego poziomu wymaga 
zwiększenia emisji CO. Mamy więc do czynienia z czystym kompromisem w zakresie spalin.
Jeżeli zmniejszą się emisje HC i NOx, będzie to oznaczało wzrost emisji tlenku węgla.
Sprawozdawca nakłania kolegów posłów do pamiętania o tym fakcie i popiera propozycje 
Komisji dotyczące kluczowej kwestii emisji do środowiska.

Sprawozdawca zauważa jednak starania sektora, by jak najwcześniej spełnić wymogi
w zakresie emisji i popiera pomysł skrócenia okresu przejściowego zaproponowanego przez 
Komisję, by do końca 2014 r. zapewnić pełne stosowanie zasad w stosunku do większości 
silników (zob. poprawka 20). Zastosowanie dłuższego okresu przejściowego byłoby 
ograniczone do silników przyczepnych z zapłonem iskrowym o mocy poniżej 15 kilowatów
i produkowanych wyłącznie przez MŚP, w przypadku których potrzeba więcej czasu na 
dostosowanie (zob. art. 58 ust. 2 wniosku Komisji).

Dodatkowo sprawozdawca zgłosił poprawkę wspierającą zastosowanie biopaliw
i zaproponował też zbadanie przez Komisję w terminie 5 lat możliwości ewentualnego 
wykluczenia kolejnego etapu zmniejszenia emisji z silników.

Emisja hałasu

Wstępne rozmowy w komisji parlamentarnej sugerują, że posłowie uważniej przyjrzą się 
poziomom emisji hałasu i jego oddziaływaniu na środowisko. Także w odniesieniu do tej 
kwestii sprawozdawca pragnie przypomnieć kolegom, że konieczne jest uwzględnienie 
fizycznych ograniczeń dotyczących jakichkolwiek usprawnień w wymogach proponowanych 
przez Komisję w porozumieniu z zainteresowanymi stronami.

Warto wiedzieć, że w następstwie szeroko zakrojonych badań sektorowych nad hałasem 
emitowanym przez łodzie zgromadzono kompleksowe dane na temat dźwięków emitowanych 
przez łodzie, w celu opracowania zarówno wartości granicznych w dyrektywie, jak i testu 
standardowego ISO. Wyniki uzyskały niezależne potwierdzenie w ramach jednego
z projektów PR6. Holowanie typowej łodzi motorowej o długości 5,5 m przy prędkości 
70 km/godz. wykazało, że hałas emitowany przez kadłub na wodzie wynosi 72 dB przy 
odległości 25 m od mikrofonu. Producenci silników zgodzili się, że ich silniki nie powinny 
być głośniejsze niż kadłub łodzi i dzięki temu doprowadzono do pewnych zmian 
konstrukcyjnych, by zmieścić się w limicie. Odpowiednio hałas kadłuba i silnika, oba
w wysokości 72 dB, przełożył się na wartość 75 dB, która została określona jako wymóg
w dyrektywie. Niższe wartości dotyczą mniejszych łodzi i silników, a dodatkowe 3 dB 
okazały się konieczne ze względu na różnorodność instalacji silnikowych.

Obecna metoda testowa jest określona w zharmonizowanej normie EN ISO 14509, część 1. 
Wartości graniczne określone w omawianym wniosku przedstawiają to, co faktycznie może 
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zostać osiągnięte przy obecnych założeniach konstrukcyjnych łodzi. Sprawozdawca stoi na 
stanowisku, że hałas silnika nie może już w znaczący sposób przyczynić się do obniżenia 
wartości dźwięków emitowanych przez łódź. Dla przykładu – jeżeli celem dalszego 
ograniczania dźwięku silnika byłoby 10 dB (co jest niemożliwe do osiągnięcia), 
zmniejszyłoby to całkowity poziom hałasu emitowanego przez łódź tylko o 3 dB. 
Sprawozdawca doszedł zatem do wniosku, że jakiekolwiek surowsze środki w zakresie 
dźwięku wymagałyby całkowitego przeprojektowania łodzi, co w negatywny sposób 
wpłynęłoby na przestrzeń mieszkalną oraz w sposób istotny na bezpieczeństwo 
(wytrzymałość kadłuba, stabilność łodzi oraz zdolność żeglugową). 

Co więcej, ponieważ łodzie najczęściej nie pływają po gładkiej powierzchni, głównym 
czynnikiem powodującym hałas emitowany przez łódź są fale uderzające o kadłub. Hałas 
może być problemem na małych lub spokojnych jeziorach, a także na pewnych odcinkach 
rzek i kanałów, ale zdecydowanie nie jest problemem w większości realnych życiowych 
sytuacji. Na postrzeganie przez społeczeństwo hałasu z łodzi może też wpływać fakt, że 
większość łodzi kursujących po wodach pochodzi z czasów przed wprowadzeniem unijnych 
limitów emitowanego hałasu. Hałas jest też związany bardziej z zachowaniem użytkownika 
niż powodującą go technologią, zatem najlepszym sposobem na ograniczenie hałasu jest 
odpowiednie ograniczenie prędkości i nadzorowanie jego przestrzegania. Sprawozdawca 
zaleca w związku z tym, by koledzy posłowie nie wprowadzali do wniosku Komisji zmian 
dotyczących emisji hałasu.


