
20. Port wyjścia

21. Port przeznaczenia

22. System rozgraniczenia ruchu

23. Etap podróży

24. Działanie statku

25. Miejsce na pokładzie

26. Ofiary śmiertelne:

— Załoga

— Pasażerowie

— Pozostali

27. Poważnie ranni:

— Załoga

— Pasażerowie

— Pozostali

28. Zanieczyszczenie

29. Uszkodzenie statku

30. Uszkodzenie ładunku

31. Inne uszkodzenia

32. Krótki opis wypadku lub incydentu morskiego

Uwaga: Podkreślone liczby oznaczają dane, które należy przedstawić dla każdego statku, w przypadku, gdy
w wypadku lub incydencie morskim uczestniczy kilka jednostek.

P6_TA(2007)0148

Odpowiedzialność przewoźników pasażerskich na morzu i wodach śródlądo-
wych z tytułu wypadków ***I

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie wniosku
dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpowiedzialności prze-
woźników pasażerskich na morzu i wodach śródlądowych z tytułu wypadków (COM(2005)0592 —

C6-0057/2006 — 2005/0241(COD))

(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

— uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2005)
0592) (1),

— uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 80 ust. 2 Traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek został
przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C6-0057/2006),

(1) Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.
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— uwzględniając art. 51 Regulaminu,

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Transportu i Turystyki oraz opinię Komisji Prawnej (A6-0063/
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.

P6_TC1-COD(2005)0241

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 25 kwietnia 2007 r.
w celu przyjęcia rozporządzenia (WE) nr …/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie

odpowiedzialności przewoźników pasażerskich na morzu z tytułu wypadków

(Tekst mający znaczenia dla EOG)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 71 ust. 1 i art. 80 ust.
2,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (1),

uwzględniając opinię Komitetu Regionów (2),

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu (3),

a także, mając na uwadze, co następuje:

(1) W ramach wspólnej polityki transportowej istnieje potrzeba przyjęcia dodatkowych środków w celu
zwiększenia bezpieczeństwa przewozów morskich i na wodach śródlądowych. Środki te obejmują
zasady odpowiedzialności za szkody wyrządzone pasażerom, ponieważ istotne jest zapewnienie sto-
sownego poziomu odszkodowań dla pasażerów, którzy ulegli wypadkom na morzu.

(2) Protokół z 2002 r. do Konwencji Ateńskiej w sprawie przewozu morzem pasażerów i ich bagażu z
1974 r. został przyjęty w dniu 1 listopada 2002 r. pod auspicjami Międzynarodowej Organizacji
Morskiej (IMO). [Wspólnota przystąpiła do tego Protokołu (4)].

(3) Konwencja Ateńska w sprawie przewozu morzem pasażerów i ich bagażu z 1974 r. zmieniona
Protokołem z 2002 r. (dalej zwana „Konwencją Ateńską 2002”) ma zastosowanie tylko do transportu
międzynarodowego. Na wewnętrznym rynku morskim wyeliminowano rozróżnienie między trans-
portem krajowym a międzynarodowym i dlatego właściwe jest zapewnienie takiego samego poziomu
i charakteru odpowiedzialności zarówno w transporcie międzynarodowym, jak i krajowym na terenie
Wspólnoty.

(1) Dz.U. C 318 z 23.12.2006, str. 195.
(2) Dz.U. C 229 z 22.9.2006, str. 38.
(3) Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 25 kwietnia 2007 r.
(4) Należy wstawić odniesienie do publikacji decyzji Rady o przystąpieniu.
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