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PR_COD_1am

Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji 
                większość oddanych głosów

**I Procedura współpracy (pierwsze czytanie) 
                większość oddanych głosów

**II Procedura współpracy (drugie czytanie)
                większość oddanych głosów by zatwierdzić wspólne stanowisko 

większość głosów ogólnej liczby posłów do PE by odrzucić lub 
wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

*** Procedura zgody 
                większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, za wyjątkiem 

przypadków ujętych w art. 105, 107, 161 i 300 Traktatu WE oraz w 
art. 7 Traktatu UE

***I Procedura współdecyzji (pierwsze czytanie)
                większość oddanych głosów
***II Procedura współdecyzji (drugie czytanie)

                większość oddanych głosów by zatwierdzić wspólne stanowisko 
wymagana większość głosów ogólnej liczby posłów do PE by 
odrzucić lub wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

***III Procedura współdecyzji (trzecie czytanie)
                większość oddanych głosów by zatwierdzić wspólny projekt

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej przez 
Komisję.)

Poprawki do tekstu legislacyjnego

W poprawkach Parlamentu zmiany zaznaczone są wytłuszczonym drukiem i 
kursywą. Oznaczenia zwykłą kursywą są wskazówką dla służb technicznych, 
że proponowana jest, w celu opracowania tekstu końcowego, korekta 
elementów tekstu legislacyjnego (np. elementów w oczywisty sposób 
błędnych lub brakujących w danej wersji językowej.) Sugestie korekty 
wymagają zgody właściwych służb technicznych.
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PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
dotyczącej zgodności z wymaganiami dotyczącymi państwa bandery
(COM(2005)0586 – C6-0062/2006 – 2005/0236(COD))

(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2005)0586)1,

– uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 80 ust. 2 Traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek 
został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C6-0062/2006),

– uwzględniając art. 51 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Transportu i Turystyki (A6-0058/2007),

1. zatwierdza wniosek Komisji po poprawkach;

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 i 
Komisji.

Tekst proponowany przez Komisję Poprawki Parlamentu

Poprawka 1
Punkt 1 preambuły

(1) Należy zawsze zapewniać 
bezpieczeństwo żeglugi morskiej 
Wspólnoty i korzystających z niej 
obywateli oraz dbać o ochronę środowiska 
naturalnego.

(1) Należy zawsze zapewniać 
bezpieczeństwo żeglugi morskiej 
Wspólnoty i korzystających z niej 
obywateli i operatorów oferujących te 
usługi, oraz dbać o ochronę środowiska 
naturalnego.

Uzasadnienie

Konieczne wydaje się wyjaśnienie i rozszerzenie pojęcia bezpieczeństwa morskiego i kręgu 
chronionych podmiotów.

1 Dz.U. C 70 z 22.3.2006, str. 6.
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Poprawka 2
Punkt 4 preambuły

(4) Z należytą uwagą należy traktować 
właśnie trwającą szeroko zakrojoną 
konsolidację obowiązujących 
instrumentów dotyczących pracowników 
zatrudnionych na morzu w jeden 
instrument prawny, realizowaną przez 
Międzynarodową Organizację Pracy (ILO). 
Konsolidacja ta obejmie także 
zobowiązania związane z państwem 
bandery, które na późniejszym etapie 
powinny zostać włączone do niniejszej 
dyrektywy.

(4) Przedstawiciele wszystkich Państw 
Członkowskich Unii Europejskiej 
należących do Międzynarodowej 
Organizacji Pracy (ILO) poparli przyjęcie 
konwencji ILO z 2006 r. o pracy na morzu 
(MLC), która konsoliduje obowiązujące 
instrumenty dotyczące pracowników 
zatrudnionych na morzu w jeden 
instrument prawny. Konwencja ta 
obejmuje także zobowiązania związane z 
państwem bandery i powinna zostać 
włączona do niniejszej dyrektywy z chwilą 
jej wejścia w życie.

Uzasadnienie

Jako że konwencja została przyjęta, należy nawiązać do niej w bardziej dosłowny sposób.

Poprawka 3
Punkt 11 preambuły

(11) Konwencje IMO dają państwom 
bander prawo do zwalniania statków z 
konieczności stosowania podstawowych 
zasad dla państwa bandery określonych w 
konwencjach IMO i do zastosowania 
równoważnych przepisów oraz 
pozostawiają znaczną liczbę wymagań w 
gestii administracji. Pozostawienie tej 
możliwości całkowicie i wyłącznie do 
decyzji poszczególnych administracji może 
spowodować zróżnicowanie poziomu 
bezpieczeństwa osiąganego w różnych 
Państwach Członkowskich oraz 
zniekształcać konkurencję między 
państwami bander.

(11) Konwencje IMO dają państwom 
bander prawo do zwalniania statków z 
konieczności stosowania podstawowych 
zasad dla państwa bandery określonych w 
konwencjach IMO i do zastosowania 
równoważnych przepisów oraz 
pozostawiają znaczną liczbę wymagań w 
gestii administracji.  Uznając za konieczny 
pewien stopień elastyczności w 
przyjmowaniu specjalnych środków, 
pozostawienie tej możliwości całkowicie i 
wyłącznie do decyzji poszczególnych 
administracji może spowodować 
zróżnicowanie poziomu bezpieczeństwa 
osiąganego w różnych Państwach 
Członkowskich oraz zniekształcać 
konkurencję między państwami bander.
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Uzasadnienie

Pewna niezależność administracyjna w przeprowadzeniu oceny, przewidziana już w 
przepisach IMO, jest konieczna, celem dostosowania przepisów państwa bandery do sytuacji 
krajowych, różnych pod względem jakości i wielkości floty: “Interpretacja wspólnotowa” 
przewidzianych klauzul wyłączających ogólnych przepisów nie dąży do wyeliminowania 
elastyczności systemu, ale ma na celu utrzymanie wysokich i jednolitych standardów jakości i 
bezpieczeństwa.

Poprawka 4
Punkt 12 preambuły

(12) Wspólnota zobowiązała się do 
ustalenia zharmonizowanej interpretacji 
technicznych norm bezpieczeństwa 
dotyczących statków pasażerskich 
odbywających podróże międzynarodowe, 
określonych w art. 12 dyrektywy Rady 
98/18/WE z dnia 17 marca 1998 r. w 
sprawie reguł i norm bezpieczeństwa 
statków pasażerskich1. To samo podejście 
powinno obowiązywać, jeśli jest to 
konieczne i bez uszczerbku dla przyjęcia 
zharmonizowanej interpretacji przez IMO, 
w stosunku do podobnych postanowień 
związanych z innymi typami statków, 
wobec których obowiązują konwencje 
IMO.

(12) Wspólnota zobowiązała się do 
ustalenia zharmonizowanej interpretacji 
technicznych norm bezpieczeństwa 
dotyczących statków pasażerskich 
odbywających podróże międzynarodowe, 
określonych w art. 12 dyrektywy Rady 
98/18/WE z dnia 17 marca 1998 r. w 
sprawie reguł i norm bezpieczeństwa 
statków pasażerskich.  To samo podejście 
powinno obowiązywać, jeśli jest to 
konieczne przyjmując dla każdego 
przypadku stosowne rozwiązanie i 
działając na wniosek zainteresowanych 
stron, i bez uszczerbku dla przyjęcia 
zharmonizowanej interpretacji przez IMO, 
w stosunku do podobnych postanowień 
związanych z innymi typami statków, 
wobec których obowiązują konwencje 
IMO.

Uzasadnienie

Pewna niezależność administracyjna w przeprowadzeniu oceny, przewidziana już w 
przepisach IMO, jest konieczna, celem dostosowania przepisów państwa bandery do sytuacji 
krajowych, różnych pod względem jakości i wielkości floty: „Interpretacja wspólnotowa” 
przewidzianych klauzul wyłączających ogólnych przepisów nie dąży do wyeliminowania 
elastyczności systemu, ale jest przeprowadzana dla każdego przypadku i jest uzależniona od 
wniosku zainteresowanych stron (administracja i operatorzy). 

Poprawka 5
Punkt 28 preambuły

1 Dz. U. L 144 z 15.5.1998, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 2003/75/WE 
(Dz.U. L 190 z 30.7.2003, str. 6).
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(28) Komisja powinna popierać powstanie 
porozumienia państw bander, aby 
doprowadzić do ścisłego współdziałania 
pomiędzy nimi.

(28) Komisja na warunkach, o których 
mowa w rezolucjach IMO A.973(24) i 
A.974(24), powinna popierać powstanie 
porozumienia państw bander, aby 
doprowadzić do ścisłego współdziałania 
pomiędzy nimi i stworzyć system 
zachęcający do rejestracji statków w 
rejestrach państw członkowskich. 
Dopuszczenie krajów trzecich, 
gwarantujących odpowiedni system 
jakości i kontroli, do zawarcia 
porozumień ze Wspólnotą Europejską tak, 
aby mogły one korzystać z prestiżu 
standardów wspólnotowych i z prostszych 
formalności administracyjnych, może 
przyczynić się, z chwilą włączenia się 
rejestrów krajowych i morskich władz 
administracyjnych w światową 
konkurencję, do zwiększenia ogólnego 
poziomu zgodności z konwencjami IMO i 
wyeliminowania międzynarodowego 
dumpingu.

Uzasadnienie

Atrakcyjność bander Wspólnoty oraz możliwość zawarcia porozumień z UE przez kraje 
trzecie gwarantujące system jakości zgodny z wymogami IMO, umożliwiające tym krajom 
czerpanie korzyści z prestiżu handlowego rejestrów UE oraz korzystanie z praktycznych zalec 
w zakresie kontroli, zwiększyłyby ogólny poziom zgodności z konwencjami i pomogłyby 
opanować międzynarodowy dumping (niskie wymogi, niski poziom kontroli i kosztów). 

Poprawka 6
Artykuł 1 ustęp 1 litera a)

(a) zagwarantowanie skutecznego i 
spójnego spełniania obowiązków państwa 
bandery przez Państwa Członkowskie 
zgodnie z konwencjami IMO;

(a) zagwarantowanie skutecznego i 
spójnego spełniania obowiązków państwa 
bandery przez Państwa Członkowskie 
zgodnie z konwencjami IMO i właściwymi 
instrumentami ILO;

Uzasadnienie

Rzeczywiste przestrzeganie norm międzynarodowych w zakresie warunków pracy stanowi 
dodatkową gwarancję bezpieczeństwa na morzu, a niektóre obowiązki państwa bandery 
wynikają z konwencji ILO.
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Poprawka 7
Artykuł 1 ustęp 1 litera b)

b) zwiększenie bezpieczeństwa i 
zapobieganie zanieczyszczeniom 
pochodzącym ze statków, które pływają 
pod banderą Państwa Członkowskiego i 
biorą udział w handlu międzynarodowym;

b) zwiększenie bezpieczeństwa i 
zapobieganie zanieczyszczeniom 
pochodzącym ze statków, które pływają 
pod banderą Państwa Członkowskiego;

Uzasadnienie

Definicja terminu „statek” została podana w art. 2 ust. 1 lit. d) niniejszej dyrektywy.

Poprawka 8
Artykuł 2 ustęp 1 litera a) punkt vi a (nowy)

(via) Kodeks bezpiecznego postępowania 
na statkach przewożących pokładowe 
ładunki drewna;

Uzasadnienie

Kodeks bezpiecznego postępowania na statkach przewożących pokładowe ładunki drewna 
należałoby włączyć do wszystkich dyrektyw trzeciego pakietu środków prawnych na rzecz 
bezpieczeństwa na morzu z następujących powodów: a) pokładowe ładunki drewna są 
podatne na przesuwanie się przy złej pogodzie; b) zimą, zwłaszcza na dużych szerokościach 
geograficznych, pokładowe ładunki drewna są zagrożone oblodzeniem.

Poprawka 9
Artykuł 2 ustęp 1 litera a) punkt vi b (nowy)

(vib) Kodeks bezpiecznego przewozu 
stałych ładunków masowych.

Uzasadnienie

Kodeks bezpiecznego przewozu stałych ładunków masowych powinien również zostać 
włączony do wszystkich dyrektyw trzeciego pakietu na rzecz bezpieczeństwa na morzu, gdyż – 
jak wynika z ustaleń – masowce należą do najbardziej niebezpiecznych statków. Bezpieczny i 
prawidłowy załadunek i wyładunek towarów masowych, w tym ich sztauowanie i trymowanie, 
kolejność czynności przy napełnianiu ładowni statków w połączeniu z wybalastowaniem, tak 
by nie narażać konstrukcji jednostki na nadmierne obciążenia, są niezwykle ważne dla 
bezpieczeństwa statku.
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Poprawka 10
Artykuł 2 ustęp 1 litera f)

f) „Wykwalifikowany inspektor państwa 
bandery” oznacza pracownika sektora 
publicznego lub inną osobę, upoważnioną 
przez właściwe władze Państwa 
Członkowskiego do przeprowadzania 
przeglądów i inspekcji w zakresie 
świadectw i spełniającą kryteria 
kwalifikacji i niezależności określone w 
załączniku II;

nie dotyczy polskiej wersji językowej

Poprawka nie dotyczy wszystkich wersji językowych.

Poprawka 11
Artykuł 3 ustęp 4

4. W zakresie żeglugi międzynarodowej 
Państwa Członkowskie stosują w całości 
obowiązkowe postanowienia dotyczące 
państwa bandery określone w konwencjach 
IMO, zgodnie z warunkami i w odniesieniu 
do statków, których dotyczą te konwencje, 
uwzględniając należycie przepisy Kodeksu 
państwa bandery (FSC) zawarte w 
załączniku I do niniejszej dyrektywy.

4. W szczególności, w zakresie żeglugi 
międzynarodowej Państwa Członkowskie 
stosują w całości obowiązkowe 
postanowienia dotyczące państwa bandery 
określone w konwencjach IMO, zgodnie z 
warunkami i w odniesieniu do statków, 
których dotyczą te konwencje, 
uwzględniając należycie przepisy Kodeksu 
państwa bandery (FSC) zawarte w 
załączniku I do niniejszej dyrektywy.

Uzasadnienie

Jedynie dla podkreślenia logicznej konsekwencji tekstu postanowienia.

Poprawka 12
Artykuł 3 ustęp 6

6. Zgodnie z procedurą określoną w art. 18 
ust. 2 istnieje możliwość przyjęcia 
środków w celu:

6. Zgodnie z procedurą określoną w art. 18 
ust. 2 istnieje możliwość przyjęcia- 
zarówno z inicjatywy Komisji, jak i na 
wniosek jednej czy kilku władz lub też 
zainteresowanych użytkowników - 
środków w celu:

(a) rozwoju zharmonizowanych procedur 
stosowania wyłączeń i równoważników 
stosowanych zgodnie z konwencjami IMO;

(a) rozwoju zharmonizowanych procedur 
stosowania wyłączeń i równoważników 
stosowanych zgodnie z konwencjami IMO;
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(b) opracowania zharmonizowanej 
interpretacji kwestii pozostawionych w 
konwencjach IMO do decyzji 
administracji;

(b) opracowania zharmonizowanej 
interpretacji kwestii pozostawionych w 
konwencjach IMO do decyzji 
administracji;

(c) zastosowania ujednoliconej 
interpretacji przepisów określonych w 
konwencjach.

(c) ujednolicenia interpretacji i stosowania 
przepisów określonych w konwencjach.

Poprawka 13
Artykuł 4 ustęp 1 litera a)

(a) zapewniają zgodność z wymaganiami 
konwencji IMO;

(a) zapewniają przestrzeganie i zgodność z 
wymogami konwencji i szczególnych 
konwencji IMO, jak również kodeksu 
państwa bandery;

Poprawka 14
Artykuł 4 ustęp 1 litera b)

(b) gwarantują przeprowadzanie dochodzeń 
w sprawie wypadków oraz terminowe 
rozpatrywanie przypadków statków, w 
których stwierdzono niezgodności oraz

(b) gwarantują przeprowadzanie, w 
stosunku do wszystkich statków 
pływających pod ich banderą, dochodzeń w 
sprawie wypadków oraz odpowiednie i 
terminowe rozpatrywanie stwierdzonych 
niezgodności oraz

Poprawka 15
Artykuł 4 ustęp 1 litera c)

(c) zapewnią przygotowanie, 
udokumentowanie i dostarczenie 
wytycznych w zakresie tych wymagań, które 
administracja uzna za zadowalające, 
zawartych w odpowiednich konwencjach 
IMO.

(c) zapewnią przygotowanie, 
udokumentowanie i dostarczenie 
wytycznych w zakresie tych wymagań, które 
państwa jako strony konwencji uznają za 
zadowalające, zawartych w odpowiednich 
konwencjach IMO.

Poprawka 16
Artykuł 4 ustęp 1 litera d)

(d) obejmują stosowną liczbę pracowników 
zajmujących się wprowadzaniem i 

(d) obejmują stosowną liczbę pracowników 
zajmujących się wprowadzaniem i 
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egzekwowaniem krajowych przepisów 
wprowadzających w życie konwencje IMO, 
łącznie z personelem przeprowadzającym 
dochodzenia i przeglądy;

egzekwowaniem krajowych przepisów 
wprowadzających w życie konwencje IMO, 
łącznie z wykwalifikowanymi inspektorami 
państwa bandery przeprowadzającymi 
dochodzenia, audyty, inspekcje i przeglądy;

Uzasadnienie

Zob. poprawka do art. 2 ust. 1 lit. f).

Poprawka 17
Artykuł 4 ustęp 2

2. Każde Państwo Członkowskie zapewnia 
szkolenie i nadzór pracy inspektorów i 
kontrolerów państwa bandery.

2. Każde Państwo Członkowskie zapewnia 
szkolenie inspektorów państwa bandery 
oraz nadzór nad inspektorami i 
kontrolerami państwa bandery, a  w 
przypadku nieprzewidzianych zdarzeń lub 
nieprawidłowości, państwa wybrzeża, a 
także nadzór nad działaniami uznanych 
organizacji, które zostały upoważnione 
przez dane państwo zgodnie z art. 7.

Uzasadnienie

Należy sprecyzować znaczenie i uprościć tekst przepisu.

Poprawka 18
Artykuł 4 ustęp 3

3. Każde Państwo Członkowskie rozwija 
lub utrzymuje zdolność kontroli 
konstrukcji i podejmowania decyzji 
technicznych współmierną do rozmiaru i 
charakteru jego floty.

3. Każde Państwo Członkowskie rozwija 
lub utrzymuje zdolność kontroli, 
zatwierdzania i dopuszczania projektów w 
zakresie konstrukcji i wyposażenia statków 
oraz podejmowania decyzji technicznych 
współmierną do rozmiaru i charakteru jego 
floty.

Poprawka 19
Artykuł 5 ustęp 2

2. Przy rejestracji statku w rejestrze po raz 
pierwszy, dane Państwo Członkowskie 
dokłada wszelkich starań w celu 

2. Jako niezbędny warunek dokonania 
pierwszej rejestracji statku, dane Państwo 
Członkowskie upewni się co do zgodności 
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zapewnienia zgodności tego statku z 
międzynarodowymi regułami i 
standardami. W razie konieczności 
kontaktuje się w tym celu z poprzednim 
państwem bandery.

tego statku z międzynarodowymi 
przepisami i standardami oraz zapewni, że 
potwierdzają to posiadane dokumenty. W 
razie konieczności, lecz każdorazowo w 
przypadku nie nowo wybudowanego 
statku, kontaktuje się w tym celu z 
poprzednim państwem bandery i zwraca 
się o przekazanie niezbędnych 
dokumentów i danych.

Poprawka 20
Artykuł 5 ustęp 2 a (nowy)

2a. Jeżeli państwo członkowskie zwróci się 
o to do innego państwa członkowskiego, 
poprzednie państwo bandery jest 
zobowiązane przekazać odnośne 
dokumenty i dane zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) Parlamentu 
Europejskiego i Rady nr 789/2004 w 
sprawie transferu statków towarowych i 
pasażerskich z jednego rejestru do 
drugiego wewnątrz Wspólnoty1.
___________
1 Dz.U. L 138 z 30.04.2004, str. 19.

Poprawka 21
Artykuł 6 ustęp 1 litera c)

(c) zapewnienie, aby w trakcie okresowej 
inspekcji, o której mowa w pkt. b) inspektor 
sprawdził, czy marynarze pełniący służbę na 
statkach znają swoje obowiązki i procedury 
obowiązujące na statku oraz zamontowany 
na nim sprzęt i instalacje;

(c) zapewnienie, aby w trakcie okresowej 
inspekcji, o której mowa w pkt. b) inspektor 
sprawdził, w odpowiedni sposób i przy 
użyciu koniecznych środków, czy 
marynarze pełniący służbę na statkach znają 
swoje obowiązki i procedury obowiązujące 
na statku oraz zamontowany na nim sprzęt i 
instalacje;

Uzasadnienie

Należy uściślić, że inspektor powinien korzystać z niezbędnej elastyczności w zakresie 
sposobu i środków używanych przy wykonywaniu swoich zadań.
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Poprawka 22
Artykuł 6 ustęp 1 litera d)

(d) zagwarantowanie, że cała załoga statku 
w sytuacjach awaryjnych skutecznie 
koordynuje swoje działania oraz wykonuje 
funkcje niezbędne dla zapewnienia 
bezpieczeństwa i zapobieżenia 
zanieczyszczeniom lub ograniczenia ich 
skutków;

(d) zagwarantowanie, że cała załoga statku 
w sytuacjach awaryjnych dysponuje 
możliwościami i środkami koniecznymi, aby 
skutecznie koordynować swoje działania 
oraz wykonuje funkcje niezbędne dla 
zapewnienia bezpieczeństwa i zapobieżenia 
zanieczyszczeniom lub ograniczenia ich 
skutków;

Poprawka 23
Artykuł 6 ustęp 2

2. Państwa Członkowskie opracowują i 
wdrażają stosowny program kontroli i 
monitoringu umożliwiający szybkie 
reagowanie na niezgodności i domniemane 
przypadki zanieczyszczenia morza, 
zgłoszone przez port lub państwa 
nadbrzeżne.

2. Państwa Członkowskie, zgodnie z 
dyrektywą 2002/59/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 
2002 r. ustanawiającą wspólnotowy system 
monitorowania i informacji o ruchu 
statków1, opracowują i wdrażają stosowny 
program kontroli i monitoringu statków 
pływających pod ich banderą 
umożliwiający szybkie dostarczenie- 
również poprzez wspólnotowy system 
wymiany danych SafeSeaNet- 
wyczerpujących informacji i wyjaśnień, o 
które zwracają się państwa portu lub 
państwa nadbrzeżne w przypadku 
zaistnienia wypadku lub niezgodności.
1 Dz.U. L 208 z 05.08.2002, str. 10.

Uzasadnienie

Państwa Członkowskie powinny posiadać możliwości i odpowiedzialność w zakresie wymiany 
danych w związku z zapobieganiem i reagowaniem na wypadki i niezgodności: tekst ten 
odnosi się i uwzględnia obowiązujące już przepisy.

Poprawka 24
Artykuł 7 ustęp 1 akapit pierwszy

1. Bez uszczerbku dla [dyrektywy 
94/57/WE lub dyrektywy …/…/WE (w 
sprawie wspólnych reguł i standardów 
dotyczących organizacji dokonujących 

1. Bez uszczerbku dla [dyrektywy 
94/57/WE lub dyrektywy …/…/WE (w 
sprawie wspólnych reguł i standardów 
dotyczących organizacji dokonujących 
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inspekcji i przeglądów na statkach oraz 
odpowiednich działań administracji 
morskich)], Państwa Członkowskie 
polegające w kwestii certyfikacji swoich 
statków na uznanych organizacjach 
rozwijają lub utrzymują zdolność stałego 
monitorowania procesu przeglądów i 
certyfikacji realizowanego przez uznane 
organizacje działające w ich imieniu, 
współmiernie do wielkości i charakteru ich 
floty.

inspekcji i przeglądów na statkach oraz 
odpowiednich działań administracji 
morskich)], Państwa Członkowskie 
polegające w kwestii inspekcji i 
certyfikacji swoich statków na uznanych 
organizacjach rozwijają lub utrzymują 
zdolność stałego monitorowania i 
kontrolowania procesu przeglądów i 
certyfikacji realizowanego przez uznane 
organizacje działające w ich imieniu, 
współmiernie do wielkości i charakteru ich 
floty.

Uzasadnienie

Należy sprecyzować zadania, jakie administracje krajowe mogą powierzyć wyznaczonym 
organom i odpowiedzialność, jaka spoczywa na państwach członkowskich celem zapewnienia 
poprawnego pełnienia wyznaczonych funkcji.

Poprawka 25
Artykuł 7 ustęp 2

2. Państwa Członkowskie, których dotyczą 
przepisy ust. 1 gwarantują, że każdy statek 
pływający pod ich banderą poddawany jest 
dodatkowym przeglądom, z co najmniej 12-
miesięczną częstotliwością, w celu 
sprawdzenia, czy statki te spełniają 
wymagania konwencji IMO i przepisów 
krajowych.

2. Państwa Członkowskie, których dotyczą 
przepisy ust. 1 przewidują możliwość 
przeprowadzenia dodatkowych dochodzeń 
na statkach pływających pod ich banderą, w 
celu sprawdzenia, czy statki te spełniają 
wymagania konwencji IMO i przepisów 
krajowych.

Uzasadnienie

Uprawnienia/zobowiązania państw w zakresie nadzoru nad administracjami 
odpowiedzialnymi i podmiotami dokonującymi przeglądów, choć są konieczne do stosowania 
dyrektywy oraz przewidziane w kodeksie IMO, nie mogą jednak przekładać się zawsze na 
przegląd każdego statku, ze względów praktycznych związanych z uniknięciem powtarzania 
kontroli oraz z uwagi na zasadę zaufania, która zakłada spełnienie wymogów przez państwa. 
Wystarczające jest przeprowadzanie ewentualnych dochodzeń, przy zastosowaniu zasad i 
środków określonych w ust. 6 (komitologia).

Poprawka 26
Artykuł 7 ustęp 3

3 Dodatkowy przegląd, o którym mowa w 3 Dodatkowe dochodzenia, o których 
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ust. 2, nie jest wymagany dla statków, 
które:

mowa w ust. 2, są wymagane maksymalnie 
co 12 miesięcy dla statków, które:

a) znajdują się w rejestrze Państwa 
Członkowskiego od co najmniej 2 lat;

a) znajdują się w rejestrze Państwa 
Członkowskiego krócej niż 2 lata;

b) w czasie poprzednich 12 miesięcy 
zostały co najmniej raz skontrolowane 
zgodnie z przepisami dyrektywy 95/21/WE 
lub [dyrektywą …/…/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie kontroli 
państwa portu]; oraz

b) w czasie ostatnich 12 miesięcy były w 
jakimkolwiek czasie zatrzymane zgodnie z 
dyrektywą 95/21/WE lub [dyrektywą 
…/…/WE (w sprawie kontroli państwa 
portu)].

c) w czasie ostatnich 12 miesięcy nie były 
zatrzymane zgodnie z przepisami 
dyrektywy 95/21/WE lub [dyrektywy 
…/…/WE (w sprawie kontroli państwa 
portu)].

Uzasadnienie

Wniosek nakłada na państwa członkowskie większe obowiązki w zakresie kontroli statków i 
kontrolerów. Nie należy przewidywać dalszych zobowiązań poza wymogiem należytego 
egzekwowania istniejących przepisów i przeciwdziałania opieszałości krajowych władz: 
dodatkowe dochodzenia są konieczne jedynie w przypadku, gdy istnieje rzeczywiste 
zagrożenie obejścia prawa lub wypadku. Zatrzymanie (lit. c) w poprzedniej wersji) zawsze 
zakłada kontrolę (poprzednio lit. b). Wymogi, o których mowa w (nowej) lit. a) i b) są łączne 
a nie alternatywne.

Poprawka 27
Artykuł 7 ustęp 4

4. Po wejściu w życie szczegółowych zasad 
dokonywania przeglądów przyjętych na 
mocy art. 5 ust. 2 dyrektywy [(…/…/WE) w 
sprawie kontroli państwa portu], dodatkowy 
przegląd, o którym mowa w ust. 2, nie jest 
wymagany dla statków, którym przypisano 
profil niskiego ryzyka na mocy tej 
dyrektywy podczas jego ostatniego 
przeglądu.

4. Po wejściu w życie szczegółowych zasad 
dokonywania przeglądów przyjętych na 
mocy art. 5 ust. 2 dyrektywy [(…/…/WE) w 
sprawie kontroli państwa portu], dodatkowe 
dochodzenie, o którym mowa w ust. 2 i 3, 
nie jest jednak konieczne dla statków, 
którym przypisano profil niskiego ryzyka na 
mocy tej dyrektywy podczas ich ostatniego 
przeglądu.

Uzasadnienie

Dostosowanie do zmian wprowadzonych do warunków dodatkowych dochodzeń, o których 
mowa w ust. 2 i 3 tego samego artykułu. Ogólny zamysł trzeciego pakietu przedstawia się 
więc następująco: zwiększenie kontroli wyjściowych (ze strony państwa bandery) w celu 
zmniejszenia kontroli końcowych (ze strony państwa portu), a co za tym idzie poprawy 
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bezpieczeństwa i skorzystania z efektu skali.

Poprawka 28
Artykuł 7 ustęp 6

6. Procedury i wytyczne dotyczące 
dodatkowych przeglądów oraz minimalnych 
kryteriów dla inspektorów i kontrolerów 
przeprowadzających dodatkowe przeglądy 
ustala się zgodnie z procedurą określoną w 
art. 18 ust. 2.

6. Wytyczne niezbędne do ustanowienia 
procedur kontroli i systemów kontroli w 
odniesieniu do dodatkowych dochodzeń 
oraz minimalnych kryteriów dla inspektorów 
i kontrolerów prowadzących dodatkowe 
dochodzenia ustala się zgodnie z procedurą 
określoną w art. 18 ust. 2.

Uzasadnienie

Dostosowanie do zmian wprowadzonych do warunków dodatkowych dochodzeń, o których 
mowa w ust. 2 i 3 tego samego artykułu. Komitet, o którym mowa w art. 18 powinien jednak 
ograniczyć się do określenia wytycznych dotyczących dodatkowych dochodzeń Państw 
Członkowskich, jako że art. 2 ust. 4 przewiduje już i jedynie obowiązek wyniku działań 
kontrolnych (zgodność z warunkami konwencji i wymogami krajowymi).

Poprawka 29
Artykuł 8 ustęp 4

4. Państwa Członkowskie zapewniają 
wdrożenie udokumentowanego systemu 
szkolenia personelu oraz stałej aktualizacji 
jego wiedzy w zakresie zadań, do których 
wykonywania jest uprawniony.

4. Państwa Członkowskie zapewniają, 
odpowiednimi metodami i za pomocną 
niezbędnych środków, wdrożenie 
udokumentowanego systemu stałego 
doskonalenia kwalifikacji personelu, o 
którym mowa w ust. 1 do 3 oraz stałej 
aktualizacji jego wiedzy w zakresie zadań, 
które zostały mu powierzone lub do 
których wykonywania jest uprawniony.

Poprawka 30
Artykuł 8 ustęp 5

5. Państwo bandery wydaje dokumenty 
tożsamości wszystkim inspektorom 
wykonującym w jego imieniu prace na 
pokładzie statków.

5. Państwo bandery wydaje dokumenty 
tożsamości poświadczające przekazanie 
uprawnień zarówno inspektorom 
wykonującym w jego imieniu prace na 
pokładzie lub pod pokładem statków, jak 
również, w razie konieczności, personelowi, 
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o którym mowa w ust. 3.

Poprawka 31
Artykuł 8 ustęp 5a (nowy)

5a Załącznik II może zostać 
zmodyfikowany zgodnie z procedurą 
przewidzianą w art. 18, ust. 2 w celu 
udoskonalenia wytycznych w świetle 
zdobytego doświadczenia w ramach 
wdrażania istniejących przepisów.

Uzasadnienie

Należy także przewidzieć mechanizm kontroli i poprawy dla szkolenia i kwalifikacji 
inspektorów.

Poprawka 32
Artykuł 9

Bez uszczerbku dla zobowiązań 
wynikających z Kodeksu postępowania 
dochodzeniowego w sprawie wypadków i 
incydentów morskich, przyjętego przez 
IMO w drodze rezolucji A.849(20), w 
brzmieniu określonym w załączniku do 
rezolucji zgromadzenia IMO A.884 (21) w 
aktualnej wersji, Państwa Członkowskie 
przeprowadzają dochodzenie w sprawie 
wypadku morskiego lub incydentu 
związanego z zanieczyszczeniem morza 
przez statek pływający pod ich banderą. 
Takie dochodzenia w sprawie wypadków 
są wykonywane przez odpowiednio 
wykwalifikowanych kontrolerów, 
kompetentnych w sprawach dotyczących 
katastrof. W tym celu Państwo 
Członkowskie zapewnia 
wykwalifikowanych kontrolerów, 
niezależnie od miejsca, w którym nastąpił 
wypadek lub incydent.

Państwa Członkowskie przeprowadzają 
dochodzenie w sprawie wypadku 
morskiego lub incydentu związanego z 
zanieczyszczeniem morza przez statek 
pływający pod ich banderą wywiązując się 
z odpowiedzialności i zobowiązań 
przewidzianych w Kodeksie postępowania 
odnośnie przeprowadzenia dochodzeń 
dotyczących wypadków i zdarzeń na 
morzu, przyjętym przez IMO w formie 
rezolucji A. 849(20) załączonej do 
rezolucji A. 884(21) zgromadzenia IMO, 
w jej zmienionej wersji, Takie dochodzenia 
w sprawie wypadków są wykonywane 
przez odpowiednio wykwalifikowanych 
kontrolerów, kompetentnych w sprawach 
dotyczących katastrof i udostępniane w 
tym celu przez państwa członkowskie, 
niezależnie od miejsca, w którym nastąpił 
wypadek lub incydent.

Uzasadnienie

Sprecyzowanie formy i zakresu tekstu przepisu celem zaznaczenia obowiązków państw 
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członkowskich. 

Poprawka 33
Artykuł 11 ustęp 1

1. Państwa Członkowskie tworzą lub 
utrzymują bazę danych swojej floty, która 
zawiera podstawowe informacje techniczne 
dotyczące każdego statku oraz informacje 
wymienione w ust. 2, lub zapewniają 
bezpośredni dostęp do bazy danych 
zawierającej podobne informacje. Państwa 
Członkowskie udzielają Komisji prawa 
dostępu do danych z ich baz danych oraz 
wymiany danych z nimi.

1. Państwa Członkowskie tworzą lub 
utrzymują bazę danych swojej floty, która 
zawiera podstawowe informacje techniczne 
dotyczące każdego statku oraz informacje 
wymienione w ust. 2, lub zapewniają 
bezpośredni dostęp do bazy danych 
zawierającej podobne informacje. Państwa 
Członkowskie udzielają Komisji prawa 
dostępu lub współdzielenia dostępu, w razie 
konieczności, do baz danych ich statków, z 
możliwością udostępniania oraz wymiany 
danych z nimi.

Poprawka 34
Artykuł 11 ustęp 2 litera (a) i (b)

2. W bazie danych znajdują się następujące 
informacje:

2. W bazie danych każdego Państwa 
Członkowskiego znajdują się następujące 
informacje:

(a) indywidualne dane o każdym 
zarejestrowanym statku:

(a) dane statku (nazwa, numer IMO, itp.); (i) dane statku (nazwa, numer IMO, itp.); 
data wpisu do rejestru oraz, w odpowiednim 
przypadku, usunięcia z rejestru;

(b) daty przeprowadzonych przeglądów, w 
tym przeglądów dodatkowych i 
uzupełniających, jeśli były wykonane, oraz 
audytów;

(ii) dane identyfikacyjne uznanych 
organizacji uczestniczących w certyfikacji i 
klasyfikacji statku;

(c) dane identyfikacyjne uznanych 
organizacji uczestniczących w certyfikacji i 
klasyfikacji statku;

(iii) daty i wyniki (niezgodności: Tak lub 
Nie, opis i reparacja: Tak lub W trakcie, 
zatrzymanie: Tak lub Nie, oraz czas 
trwania) przeprowadzonych przeglądów, w 
tym przeglądów dodatkowych i 
uzupełniających, jeśli były wykonane, oraz 
audytów przeprowadzonych zarówno 
bezpośrednio przez państwo bandery, jak i 
przez upoważnione do tego przez to państwo 
uznane organizacje;
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(d) dane identyfikacyjne organu, który 
dokonał inspekcji statku zgodnie z 
przepisami dotyczącymi kontroli państwa 
portu oraz daty inspekcji;

(iv) dane identyfikacyjne organu, który 
dokonał inspekcji statku zgodnie z 
przepisami dotyczącymi kontroli państwa 
portu oraz daty inspekcji;

(e) wyniki inspekcji przeprowadzonej przez 
kontrolę państwa portu (niezgodności: Tak 
lub Nie, zatrzymanie Tak lub Nie);

(v) wyniki inspekcji przeprowadzonej przez 
kontrolę państwa portu (niezgodności: Tak 
lub Nie, opis i reparacja: Tak lub W 
trakcie, zatrzymanie Tak lub Nie, oraz czas 
trwania);

(f) informacje dotyczące wypadków; (vi) informacje dotyczące wypadków;

(g) informacje w sprawie naruszenia 
postanowień MARPOL i przepisów 
dyrektywy 2005/35/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 
7 września 2005 r. w sprawie 
zanieczyszczenia pochodzącego ze statków 
oraz wprowadzenia sankcji w przypadku 
naruszenia prawa;

(vii) informacje w sprawie naruszenia 
postanowień konwencji IMO, a zwłaszcza 
konwencji MARPOL i przepisów dyrektywy 
2005/35/WE Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie 
zanieczyszczenia pochodzącego ze statków 
oraz wprowadzenia sankcji w przypadku 
naruszenia prawa;

(b) ogólne dane dotyczące wszystkich 
zarejestrowanych przez nie statków;

(h) dane identyfikacyjne statków, które w 
ciągu ostatnich 12 miesięcy zostały 
wypisane z rejestru.

(i) lista i dane identyfikacyjne statków, które 
w ciągu ostatnich 12 miesięcy zostały 
wypisane z rejestru, przy czym podczas tego 
okresu zostają zachowane wszystkie 
informacje zebrane w bazie danych w 
czasie, gdy statki te znajdowały się w 
rejestrze;
(ii) liczba przeglądów rocznych wszelkiego 
rodzaju, podzielonych według sposobu 
wykonania, jakie zostały przeprowadzone 
przez państwo bandery lub w jego imieniu. 

Poprawka 35
Artykuł 11 ustęp 2 litera c)

c) dane identyfikacyjne uznanych 
organizacji uczestniczących w certyfikacji 
i klasyfikacji statku;

c) dane identyfikacyjne uznanych 
organizacji uczestniczących w certyfikacji 
i klasyfikacji statku na koszt państwa 
bandery;

Uzasadnienie

Sprecyzowanie celem uzupełnienia i wyjaśnienia znaczenia przepisu.
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Poprawka 36
Artykuł 11 ustęp 3 a (nowy)

3a. Dane określone w ust. 2 są w całości i 
bezzwłocznie przekazywane nowemu 
państwu bandery, w przypadku, gdy statek 
zostaje usunięty z rejestru w związku z 
przeniesieniem do innego rejestru.

Poprawka 37
Artykuł 13 ustęp 5

5. W razie konieczności, Wspólnota 
przygotowuje zalecenia w zakresie 
środków i propozycji poprawy 
skuteczności systemu audytu IMO, o 
którym mowa w ust. 2.

5. W razie konieczności, Komisja we 
współpracy z państwami członkowskimi  
przygotowuje zalecenia w zakresie 
środków i przedstawia propozycje poprawy 
procedur i wyników systemu audytu IMO, 
w przypadku, o którym mowa w ust. 2.

Uzasadnienie

Należy uznać, że system audytu IMO jest już skuteczny, ale jeszcze nie skoordynowany z 
procedurami UE, bez czego warunek pozwalający odnieść się do rezolucji A.974, o którym 
mowa w ust.2 tego samego artykułu traci ważność.

Poprawka 38
Artykuł 15

Przed końcem [2007] r. Komisja przedstawi 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie z wykonalności realizacji 
Protokołu Ustaleń w sprawie obowiązków 
kontrolnych państw bandery, mającego na 
celu zapewnienie równych szans państwom 
bandery, które zobowiązały się do 
obowiązkowego wprowadzenia Kodeksu 
zasad wprowadzenia obowiązkowych 
instrumentów IMO przyjętego przez 
Międzynarodową Organizację Morską 
(IMO) w drodze rezolucji zgromadzenia A. 
973 (24) z dnia 1 grudnia 2005 r. i wyraziły 
zgodę na poddanie się audytowi zgodnie z 
postanowieniami rezolucji A.974 (24) 

Przed końcem [2007] r. Komisja przedstawi 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie z wykonalności realizacji 
Protokołu Ustaleń między Wspólnotą 
Europejską, Państwami Członkowskimi i 
krajami trzecimi w sprawie obowiązków 
kontrolnych państw bandery, mającego na 
celu zapewnienie równych warunków 
konkurencji państw bandery z krajami 
trzecimi, które zobowiązały się do 
obowiązkowego wprowadzenia Kodeksu 
zasad wprowadzenia obowiązkowych 
instrumentów IMO przyjętego przez 
Międzynarodową Organizację Morską 
(IMO) w drodze rezolucji zgromadzenia A. 
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przyjętej przez Zgromadzenie IMO dnia 1 
grudnia 2005 r.

973 (24) z dnia 1 grudnia 2005 r. i wyraziły 
zgodę na poddanie się audytowi zgodnie z 
postanowieniami rezolucji A.974 (24) 
przyjętej przez Zgromadzenie IMO dnia 1 
grudnia 2005 r.

Poprawka 39
Artykuł 16 tytuł

Przekazywanie informacji i 
sprawozdawczość

Przesyłanie informacji i komunikatów.

Uzasadnienie

Sprecyzowanie celem uzupełnienia i wyjaśnienia znaczenia przepisu.

Poprawka 40
Artykuł 16 ustęp 1

1. Każde Państwo Członkowskie przekazuje 
IMO informacje wymagane 
postanowieniami konwencji IMO.

1. Każde Państwo Członkowskie przekazuje 
IMO i Komisji informacje wymagane 
postanowieniami konwencji IMO.

Poprawka 41
Artykuł 16 ustęp 3

3. Zharmonizowany wzór formularza 
sprawozdania z wykonania obowiązków, o 
których mowa w ust. 2, może zostać 
ustanowiony zgodnie z procedurą 
określoną w art. 18 ust. 2.

3. Zharmonizowany wzór formularza 
dotyczącego obowiązków informowania, o 
których mowa w ust. 2, może zostać 
ustanowiony zgodnie z procedurą 
określoną w art. 18 ust. 2.

Uzasadnienie

Niniejsza dyrektywa zakłada już zwiększenie obciążeń ponoszonych przez administracje, 
zwłaszcza w zakresie kontroli wyników i oceny środków, wynikające ze stosowania 
egzaminowanego tekstu. Na tym etapie nie wydaje się wskazane, aby zwiększać obciążenia 
państw członkowskich, z ryzykiem wzbudzenia większych oporów bez ważnych powodów: 
przekazywanie komunikatów ma na celu ułatwienie przekazywania informacji, 
przewidzianego początkowo w zmodyfikowanym ust. 2.

Poprawka 42
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Artykuł 16 ustęp 4

4. Po otrzymaniu sprawozdań od Państw 
Członkowskich Komisja przygotowuje 
skonsolidowane sprawozdanie dotyczące 
wykonania niniejszej dyrektywy. 
Sprawozdanie zostaje skierowane do 
Parlamentu Europejskiego i Rady.

4. Po otrzymaniu komunikatów od Państw 
Członkowskich Komisja przygotowuje 
skonsolidowane sprawozdanie dotyczące 
wykonania niniejszej dyrektywy. 
Sprawozdanie zostaje skierowane do 
Parlamentu Europejskiego i Rady.

Uzasadnienie

Niniejsza dyrektywa zakłada już zwiększenie obciążeń ponoszonych przez administracje, 
zwłaszcza w zakresie kontroli wyników i oceny środków, wynikające ze stosowania 
egzaminowanego tekstu. Na tym etapie nie wydaje się wskazane, aby zwiększać obciążenia 
państw członkowskich, z ryzykiem wzbudzenia większych oporów bez ważnych powodów: 
przekazywanie komunikatów ma na celu ułatwienie przekazywania informacji, 
przewidzianego początkowo w zmodyfikowanym ust. 2.

Poprawka 43
Załącznik II ustęp 3 punkt 2

2) zdać egzamin na inżyniera budowy 
okrętów, inżyniera mechanika lub inżyniera 
w dziedzinie związanej z żeglugą morską 
uznany przez właściwe władze oraz 
przepracować na tym stanowisku co 
najmniej pięć lat lub

2) zdać egzamin na inżyniera budowy 
okrętów, inżyniera mechanika lub inżyniera 
w dziedzinie związanej z żeglugą morską 
uznany przez właściwe władze oraz 
przepracować na tym stanowisku co 
najmniej trzy lata lub też rok, uzupełniony o 
dwa lata pracy we właściwych władzach 
Państwa Członkowskiego w charakterze 
inspektora-stażysty państwa bandery, lub

Poprawka 44
Załącznik II ustęp 4

4. Inspektorzy posiadający kwalifikacje 
określone w ust. 3 pkt 1 powinni posiadać co 
najmniej pięcioletnie doświadczenie w pracy 
na morzu w charakterze, odpowiednio, 
oficera pokładowego lub oficera mechanika.

skreślony

Poprawka 45
Załącznik II ustęp 8
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8. Inspektorzy nie mogą być handlowo 
zainteresowani kontrolowanym statkiem i 
nie mogą podejmować prac na zlecenie 
organizacji pozarządowych, które wykonują 
regulaminowe lub klasyfikacyjne przeglądy 
statków oraz wystawiają im świadectwa, ani 
być przez niezatrudnieni. 

8. Inspektorzy nie mogą mieć żadnego 
rodzaju powiązań handlowych, osobistych 
czy rodzinnych z kontrolowanym statkiem, 
jego załogą, agentem morskim, 
towarzystwem żeglugowym, armatorem czy 
czarterującym ani żadną z organizacji 
pozarządowych, które wykonują 
regulaminowe lub klasyfikacyjne przeglądy 
statków oraz wystawiają im świadectwa. 

Poprawka 46
Załącznik II ustęp 9

9. Inspektorzy, którzy nie spełniają 
powyższych kryteriów, mogą pełnić swoją 
funkcję, jeśli w dniu przyjęcia niniejszej 
dyrektywy byli zatrudnieni przez właściwe 
władze i wykonywali na ich polecenie 
regulaminowe przeglądy lub inspekcje służb 
ochrony portu.

9. Inspektorzy, którzy nie spełniają 
powyższych kryteriów, mogą pełnić swoją 
funkcję, jeśli w dniu przyjęcia niniejszej 
dyrektywy byli zatrudnieni przez właściwe 
władze i wykonywali na ich polecenie 
regulaminowe przeglądy lub inspekcje służb 
ochrony portu i jeśli państwo portu 
przystąpiło do Paryskiego Protokołu 
Ustaleń o kontroli statków przez państwo 
portu.

Uzasadnienie

Należy odwołać się do Paryskiego Protokołu Ustaleń w celu zagwarantowania wysokiego i 
jednolitego poziomu kryteriów stosowanych do inspektorów.

Poprawka 47
Załącznik III ustęp 1 punkt 1

1. W przypadku powiadomienia 
właściwych władz Państwa 
Członkowskiego (zwanego dalej państwem 
bandery) o zatrzymaniu statku 
uprawnionego do pływania pod jego 
banderą przez państwo portu, właściwe 
władze powinny dopilnować podjęcia 
stosownych środków korygujących w celu 
dostosowania tego statku do właściwych 
przepisów i konwencji międzynarodowych. 
Takie środki powinny obejmować 
następujące działania.

1. W przypadku powiadomienia 
właściwych władz Państwa 
Członkowskiego (zwanego dalej państwem 
bandery) o zatrzymaniu statku 
uprawnionego do pływania pod jego 
banderą przez inne państwo portu, 
właściwe władze powinny dopilnować 
podjęcia stosownych środków 
korygujących w celu dostosowania tego 
statku do właściwych przepisów i 
konwencji międzynarodowych. Za 
stosowne uznaje się środki wymienione 
poniżej; niniejsza lista nie uniemożliwia 
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przyjęcia środków mających 
równoznaczny skutek lub charakter 
uzupełniający, jeżeli są one spójne z celem 
i środkami działania przewidzianymi w 
niniejszej dyrektywie.

Uzasadnienie

Sprecyzowanie celem uzupełnienia i wyjaśnienia znaczenia przepisu.

Poprawka 48
Załącznik III ustęp 2 punkt 3

3. W przypadku poważniejszych 
niedociągnięć, w szczególności 
konstrukcyjnych i innych objętych 
świadectwami wystawionymi przez uznaną 
organizację (UO) w imieniu państwa 
bandery, państwo to powinno zlecić 
wykonanie inspekcji przez jednego z jej 
inspektorów lub powołać inspektora z UO w 
celu wykonania inspekcji w jego imieniu. 
Początkowo inspekcja powinna 
skoncentrować się na dziedzinach, w 
których państwo portu wykryło 
niedociągnięcia. Jeśli państwo bandery lub 
inspektor UO uzna to za stosowne, inspekcję 
można rozszerzyć do pełnego ponownego 
przeglądu tych dziedzin, które są objęte 
odpowiednimi świadectwami ustawowymi.

3. W przypadku poważniejszych 
niedociągnięć, w szczególności 
konstrukcyjnych i innych objętych 
świadectwami wystawionymi przez uznaną 
organizację (UO) lub przez samo państwo 
bandery, państwo to powinno zlecić 
wykonanie specjalnej inspekcji dodatkowej 
przez jednego z jej inspektorów lub powołać 
inspektora z UO w celu wykonania inspekcji 
w jego imieniu. Początkowo inspekcja 
powinna skoncentrować się na dziedzinach, 
w których państwo portu wykryło 
niedociągnięcia. Jeśli państwo bandery lub 
inspektor UO uzna to za stosowne, inspekcję 
można rozszerzyć do pełnego ponownego 
przeglądu tych dziedzin, które są objęte 
odpowiednimi świadectwami ustawowymi.

Poprawka 49
Załącznik III ustęp 3 punkt 5

5. W każdym przypadku państwo bandery 
powinno rozważyć, jakie czynności 
prawne, łącznie z grzywnami, należy 
podjąć wobec towarzystwa żeglugowego. 
W przypadku statku, który uporczywie nie 
spełnia wymagań stosownych przepisów i 
konwencji międzynarodowych, państwo 
bandery powinno rozważyć nałożenie 
dodatkowych sankcji, łącznie z usunięciem 
statku z rejestru tego państwa.

5. W każdym przypadku państwo bandery 
powinno rozważyć, jakie czynności 
prawne, łącznie z grzywnami, należy 
podjąć wobec towarzystwa żeglugowego, 
odpowiednio poważne, aby zniechęcić do 
łamania przepisów wspólnotowych i zasad 
międzynarodowych. W przypadku statku, 
który uporczywie nie spełnia wymagań 
stosownych przepisów wspólnotowych i 
konwencji międzynarodowych, państwo 
bandery powinno rozważyć nałożenie 
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dodatkowych sankcji, łącznie z usunięciem 
statku z rejestru tego państwa. 

Uzasadnienie

Sprecyzowanie celem uzupełnienia i wyjaśnienia znaczenia przepisu.

Poprawka 50
Załącznik III ustęp 3 punkt 6

6. Po wykonaniu wszystkich środków 
korygujących mających na celu 
dostosowanie statku do odnośnych 
przepisów i konwencji międzynarodowych, 
państwo bandery powinno przesłać IMO 
sprawozdanie zgodne z postanowieniami 
SOLAS 74 w brzmieniu poprawionym, 
rozdział I, prawidło 19(d) oraz ust. 5 pkt 2 
rezolucji IMO A.787 (19) w brzmieniu 
poprawionym.

6. Po wykonaniu wszystkich środków 
korygujących mających na celu 
dostosowanie statku do odnośnych 
konwencji międzynarodowych i przepisów 
wspólnotowych, państwo bandery powinno 
przesłać IMO i Komisji Europejskiej 
sprawozdanie sporządzone zgodnie z 
postanowieniami SOLAS 74 w brzmieniu 
poprawionym, rozdział I, prawidło 19(d) 
oraz ust. 5 pkt 2 rezolucji IMO A.787 (19) 
w brzmieniu poprawionym. w odniesieniu 
do IMO, a także zawierające dodatkowe 
informacje dotyczące przepisów 
odnoszących się do Wspólnoty, w 
odniesieniu do Komisji.

Poprawka 51
Załącznik III ustęp 4 punkt 2

2. Ponadto, przegląd powinien obejmować 
także, między innymi, odnośne elementy 
inspekcji rozszerzonej określonej w [części 
C załącznika V do dyrektywy 
Rady 95/21/WE lub części C załącznika VIII 
do dyrektywy …/…/WE (w sprawie kontroli 
państwa portu)]. Inspektorzy państwa 
bandery nie powinni powstrzymywać się od 
prowadzenia, tam gdzie uznają to za 
konieczne, testów działania takich 
elementów jak jednostki ratownicze i 
urządzenia do ich wodowania, maszyny 
główne i pomocnicze, pokrywy włazów, 
główny system zasilania i instalacja zęzowa.

2. Ponadto, przegląd powinien obejmować 
także, między innymi, odnośne elementy 
inspekcji rozszerzonej określonej w 
[załączniku V do dyrektywy 
Rady 95/21/WE lub części C załącznika VIII 
do dyrektywy …/…/WE (w sprawie kontroli 
państwa portu)]. Inspektorzy państwa 
bandery nie powinni powstrzymywać się od 
prowadzenia, tam gdzie uznają to za 
konieczne, testów działania takich 
elementów jak jednostki ratownicze i 
urządzenia do ich wodowania, maszyny 
główne i pomocnicze, pokrywy włazów, 
główny system zasilania i instalacja zęzowa.
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UZASADNIENIE

1. Wstęp

Unia Europejska przyjęła już tak zwane zasady Erika I i Erika II celem wzmocnienia 
bezpieczeństwa sektora morskiego. Między innymi wzmocniono kontrole statków w portach, 
statki jednokadłubowe nie mogą transportować ropy, utworzono Europejską Agencje 
Bezpieczeństwa Morskiego (EMSA). Parlament Europejski uczestniczył w debacie 
ustanawiając tymczasową komisję w sprawie wzmocnienia bezpieczeństwa morskiego 
(komisja MARE), która zorganizowała od listopada 2003 r. do kwietnia 2004 r. serię spotkań 
i przesłuchań z politykami i ekspertami (patrz sprawozdanie A5-0257/2004). Inicjatywa 
Parlamentu Europejskiego doprowadziła do przygotowania rezolucji w sprawie wzmocnienia 
bezpieczeństwa morskiego, przyjętej w kwietniu 2004 r. Rezolucja ta powtarza wyniki prac 
komisji MARE, przewiduje zestaw środków zawartych w pakiecie Erika III, opowiada się za 
ustaleniem kompetencji na poziomie Unii Europejskiej, światową polityką morską i 
bezpieczeństwa, za wzmocnieniem międzynarodowego systemu audytu (o ile to możliwe, 
obowiązkowego), poprawą usług administracji morskich, promowaniem rejestracji pod 
banderą Wspólnoty (patrz rezolucja P5_TA(2004)0350).

2. Streszczenie projektu

2.1. Projekt dyrektywy w sprawie państwa bandery

W listopadzie 2005 r., Komisja przyjęła nową serię środków legislacyjnych (pakiet Erika III), 
w tym projekt dyrektywy w sprawie odpowiedzialności państwa bandery w celu 
zobowiązania państw członkowskich do zagwarantowania przestrzegania międzynarodowych 
przepisów przez statki wpisane do rejestrów krajowych. Komisja zamierza: a) włączyć do 
prawa wspólnotowego części I i II Kodeksu państwa bandery lub środki konieczne do 
wdrożenia obowiązkowych narzędzi przyjętych przez IMO; b) ustalić minimalne wymogi w 
zakresie kwalifikacji inspektorów (wraz z warunkami szkolenia i dokształcania) i wytyczne 
dla inspekcji (w przypadku zatrzymania statków krajowych w portach zagranicznych); c) 
zapewniać, że administracja morska państw członkowskich przestrzega kryteria jakościowe 
normy ISO 9001/2000.

2.2. Kontekst prawny

Obowiązek poszanowania zasad konwencji międzynarodowych w zakresie bezpieczeństwa 
morskiego figuruje już w art.3 dyrektywy 94/57/EWG (tekst skonsolidowany), która nakłada 
na państwa członkowskie obowiązek wdrożenia rezolucji A847(20) IMO w zakresie 
kierunków stosowania zobowiązań państw bandery. Rezolucja została uchylona i zastąpiona 
przez rezolucję A973(24) ustanawiającą tzw. kodeks stosowania obowiązkowych narzędzi. 
Komisja zamierza włączyć przepisy kodeksu IMO, w formie, w jakiej są wyrażone w 
załączniku I, i które obowiązują w momencie przedstawienia projektu (przepisy wspólnotowe 
nie mogą zmieniać przepisów ustanowionych w konwencji).

2.3. Zamiary Komisji

W perspektywie krótkoterminowej, projekt Komisji ma na celu zaradzenie brakom 
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stwierdzonym w przepisach IMO lub niezobowiązującej naturze środków IMO, ponieważ 
niestosowanie tych środków nie wiąże się z nakładaniem żadnych kar na poziomie 
międzynarodowym oraz nieograniczonym charakterze interpretacji odstępstw od zasad IMO. 
Tym brakom można zaradzić stosując mechanizmy komitologii. W perspektywie średnio i 
długookresowej celem Komisji jest przekształcenie floty państw członkowskich we flotę 
charakteryzującą się jakością i zwiększenie atrakcyjności bander. Możliwość, dla krajów 
trzecich zapewniających system o porównywalnej jakości, zawierania porozumień z 
państwami członkowskimi Unii Europejskiej mogłaby zachęcać do ogólnego zwiększenia 
zakresu przestrzegania konwencji.

2.4. Stanowisko państw członkowskich

Z zasady, niektóre państwa członkowskie uważają, że Wspólnota europejska nie ma 
kompetencji, aby działać w tym zakresie. Wiele państw członkowskich jest zdania, że jest to 
przypadek łamania zasady pomocniczości (skuteczność systemów krajowych) i kryterium 
proporcjonalności (nadmiar narzędzi). Liczne państwa członkowskie są przekonane, że w 
praktyce przestrzeganie zasad odnośnie bandery niesie ze sobą dodatkowe koszty 
bezpośrednie (wykwalifikowani kontrolerzy, systemy administracyjne, wykwalifikowane 
audyty) oraz niebezpośrednie (przekazanie kontroli i certyfikacji firmom), co wiąże się z 
ryzykiem nakładania się praktyk wspólnotowych i zobowiązań międzynarodowych.

3. Opinia sprawozdawczyni

3.1. Poruszone zagadnienia

Brak poszanowania międzynarodowych instrumentów przez niektóre państwa członkowskie 
stanowi różnorakie problemy: a) natury ekonomicznej, ponieważ różnice między 
zwiększonym nadzorem nad statkami bandery i brak kategoryczności przy wpisywaniu do 
rejestrów mają wpływ na koszt statków i wydatki administracyjne; b) natury społecznej, 
ponieważ nieprzestrzeganie zobowiązań międzynarodowych wiąże się z zatrudnieniem mniej 
wykwalifikowanych ekip, które są mniej kosztowne, co oznacza dumping społeczny 
pozbawiający pracy wykwalifikowanych pracowników; c) natury środowiskowej, ponieważ 
używanie statków niezgodnych z konwencjami międzynarodowymi z niewykwalifikowanymi 
ekipami zwiększa ryzyko wypadków morskich, utraty życia i szkód dla środowiska.

3.2. Problemy dotyczące kompetencji
Domniemane ograniczenie kompetencji legislacyjnych Unii Europejskiej wydaje się prawnie 
nieuzasadnione i niestosowne z punktu widzenia politycznego. Z jednej strony, w kwestii 
transportu morskiego, traktat WE przewiduje nie tylko abstrakcyjne kompetencje, ale też 
wyłączne, po wykorzystaniu swoich kompetencji stanowienia prawa (art.80, ust.2 traktatu 
WE). Z drugiej strony w dobie globalizacji transportu wydaje się niestosowne zachowanie 
charakteru narodowego transportu morskiego, uniemożliwiając legislatorowi europejskiemu 
koordynację rozwoju i wzmocnienia bezpieczeństwa na morzu. Ponadto, jak wcześniej 
wskazano Unia Europejska już ustanowiła prawo w tym zakresie, odwołując się do zasad 
międzynarodowych.

Odnośnie zasady pomocniczości i kryterium proporcjonalności ( art. 5. ustęp 2 i 3) traktatu 
WE) wydaje się ewidentne, że a) mając na uwadze serię wypadków, jakie miały miejsce na 
wodach Wspólnoty (Erika, Prestige, Andinet, Estonia, Brear, Herald, Torrey Canyon), nie 
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można uznać ochrony morskiej za właściwą i skuteczną na poziomie krajowym; b) mając na 
uwadze, że konwencje IMO nie przewidują żadnych kar, rzeczywista poprawa ich stosowania 
może być osiągnięta poprzez „uwspólnotowienie” zasad międzynarodowych. Należałoby się 
zastanowić nad sposobami, raczej niż debatować nad powodami, aby znaleźć zrównoważony 
sposób przejścia od wymiaru konwencji do wspólnotowego, bez obciążeń biurokratycznych.

3.3. Obciążenia administracyjne

Należy sprecyzować, że: a) to nie państwa członkowskie muszą udowodnić przestrzeganie 
zasad, ale Komisja powinna udowodnić złamanie przepisów (zaufanie); b) państwa 
członkowskie mogą wywiązywać się z zobowiązań wspólnotowych stosując tradycyjne 
narzędzia, już wykorzystywane przy stosowaniu zasad międzynarodowych (audyt).  Projekt 
dyrektywy przewiduje wprowadzenie równowagi między procedurami kontrolnymi IMO i 
WE, co wydaje się ułatwi „uwspólnotowienie” konwencji, ale także „komunikowanie 
informacji” i ocenę wyników, które dodatkowo obciążają administrację krajową. Konieczne 
jest jak największe zintegrowanie i uproszczenie procedur i dokumentów kontrolnych. 

3.4. Wymóg elastyczności

Odnośnie skutków harmonizacji mechanizmów komitologii, należy podkreślić, że „pewna 
swoboda administracji, przewidziana już w przepisach IMO, jest konieczna, aby dostosować 
wywiązywanie się ze zobowiązań państwa bandery do sytuacji krajowych, których floty 
różnią się tak pod względem wielkości jak i jakości. „interpretacja wspólnotowa” byłaby 
lepiej wykorzystywana, jeżeli byłaby stosowana na wniosek zainteresowanych stron 
(administracje i /lub operatorzy) i indywidualnie dla każdego przypadku (bez 
generalizowania). Należy jednak przypomnieć, że odpowiedzialny komitet (COSS) składa się 
w pełni z przedstawicieli państw członkowskich a Komisja jedynie im przewodniczy.

3.5. Ocena kosztów

Zgodnie z oceną wpływu zrealizowaną przez Komisję, wzmocnienie działań kontrolnych 
państwa bandery będzie sprzyjać ekonomi skali w stosunku do procedur państwa portu: na 
korzyść statków wpisanych do rejestru wspólnotowego, które będą poddawane wielu 
weryfikacjom na początku (faza rejestracji) i mniej kontrolowane później (faza portu). 
Analogicznie, ulepszenie administracji, celem sprostania wymogom ISO, przewidziane w 
konwencjach międzynarodowych o ochronie życia ludzkiego na morzu (SOLAS) oraz o 
ochronie przed zanieczyszczeniami pochodzącymi ze statków (MARPOL), poniesie ze sobą 
czasowe zwiększenie wydatków, ale w przyszłości doprowadzi do zwiększenia skuteczności.
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