
ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 530/2012 

z dnia 13 czerwca 2012 r. 

w sprawie przyspieszonego wprowadzania konstrukcji podwójnokadłubowej lub równoważnego 
rozwiązania konstrukcyjnego w odniesieniu do do zbiornikowców pojedynczokadłubowych 

(wersja przekształcona) 

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
w szczególności jego art. 100 ust. 2, 

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, 

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom 
narodowym, 

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno- 
Społecznego ( 1 ), 

po konsultacji z Komitetem Regionów, 

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą ( 2 ), 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Rozporządzenie (WE) nr 417/2002 Parlamentu Europej
skiego i Rady z dnia 18 lutego 2002 r. w sprawie przy
spieszonego wprowadzania konstrukcji podwójnokadłu
bowej lub równoważnego rozwiązania w odniesieniu 
do dla tankowców pojedynczokadłubowych ( 3 ) zostało 
kilkakrotnie znacząco zmienione ( 4 ). Ze względu na 
konieczność dalszych zmian, rozporządzenie to powinno 
zostać przekształcone dla zachowania przejrzystości. 

(2) W ramach wspólnej polityki transportowej należy podjąć 
środki na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa i przeciw
działania zanieczyszczaniu środowiska w transporcie 
morskim. 

(3) Unia jest poważnie zaniepokojona wypadkami z udziałem 
zbiornikowców i związanym z tym zanieczyszczeniem 
jej linii brzegowych oraz szkodami wyrządzonymi jej 
florze i faunie oraz innym zasobom morskim. 

(4) W swoim komunikacie w sprawie wspólnej polityki 
bezpieczeństwa żeglugi morskiej Komisja podkreśliła 
wniosek nadzwyczajnej Rady ds. Środowiska i Transportu 
z dnia 25 stycznia 1993 r. o wsparcie działania 

Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) na rzecz 
zmniejszenia różnicy w zakresie bezpieczeństwa między 
nowymi i istniejącymi statkami poprzez modernizację 
lub wycofanie istniejących statków. 

(5) W drodze rezolucji z dnia 8 czerwca 1993 r. dotyczącej 
wspólnej polityki bezpieczeństwa żeglugi morskiej ( 5 ) 
Rada w pełni poparła cele komunikatu Komisji. 

(6) W swojej rezolucji z dnia 11 marca 1994 r. w sprawie 
wspólnej polityki bezpieczeństwa żeglugi morskiej ( 6 ) 
Parlament Europejski przyjął z zadowoleniem komunikat 
Komisji i wezwał w szczególności do podjęcia działań na 
rzecz poprawy norm bezpieczeństwa zbiornikowców. 

(7) W swojej rezolucji z dnia 20 stycznia 2000 r. w sprawie 
katastrofy spowodowanej wyciekiem ropy z wraku „Eri
ki” ( 7 ) Parlament Europejski przyjął z zadowoleniem 
wszelkie starania Komisji o przyśpieszenie terminu, do 
którego zbiornikowce będą musiały mieć konstrukcję 
podwójnokadłubową. 

(8) W swojej rezolucji z dnia 21 listopada 2002 r. w sprawie 
katastrofy zbiornikowca „Prestige” u wybrzeży Galicji ( 8 ) 
Parlament Europejski wezwał do podjęcia mocniejszych 
środków, które mogłyby szybciej wejść w życie, i stwier
dził, że ta nowa katastrofa ponownie podkreśliła 
potrzebę skutecznego działania na poziomie międzyna
rodowym i unijnym w celu znaczącej poprawy bezpie
czeństwa morskiego. 

(9) IMO ustanowiła w Międzynarodowej konwencji o zapo
bieganiu zanieczyszczeniu morza przez statki z 1973 r. 
i dotyczącym jej Protokole z 1978 r. (MARPOL 73/78) 
uzgodnione na forum międzynarodowym zasady prze
ciwdziałania zanieczyszczeniom mające wpływ na 
konstrukcję i funkcjonowanie zbiornikowców. Państwa 
członkowskie są stronami konwencji MARPOL 73/78. 

(10) Zgodnie z art. 3.3 konwencji MARPOL 73/78 konwencji 
tej nie stosuje się do okrętów wojennych, floty pomocni
czej ani do innych statków stanowiących własność 
państwa lub eksploatowanych przez nie i użytkowanych 
wyłącznie w rządowej służbie niehandlowej.
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( 1 ) Dz.U. C 43 z 15.2.2012, s. 98. 
( 2 ) Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 23 maja 2012 r. 

(dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym) i decyzja 
Rady z dnia 7 czerwca 2012 r. 

( 3 ) Dz.U. L 64 z 7.3.2002, s. 1. 
( 4 ) Zob. załącznik I. 

( 5 ) Dz.U. C 271 z 7.10.1993, s. 1. 
( 6 ) Dz.U. C 91 z 28.3.1994, s. 301. 
( 7 ) Dz.U. C 304 z 24.10.2000, s. 198. 
( 8 ) Dz.U. C 25 E z 29.1.2004, s. 415.



(11) Porównanie wieku zbiornikowców i statystyki wypadków 
wskazuje na wzrost wypadkowości w przypadku star
szych statków. Na forum międzynarodowym uzgod
niono, że przyjęcie w 1992 r. zmian do konwencji 
MARPOL 73/78 wymagających zastosowania podwój
nego kadłuba lub równoważnego rozwiązania konstruk
cyjnego w przypadku istniejących zbiornikowców poje
dynczokadłubowych w momencie osiągnięcia przez nie 
określonego wieku zapewni im wyższy stopień ochrony 
przed przypadkowym zanieczyszczeniem ropą w razie 
zderzenia lub utknięcia na mieliźnie. 

(12) W interesie Unii leży przyjęcie środków, które zapewnią, 
aby zbiornikowce wchodzące do portów i terminali 
pływających lub kotwiczące na obszarze podlegającym 
jurysdykcji państw członkowskich oraz zbiornikowce 
pływające pod banderami państw członkowskich speł
niały wymagania prawidła 20 załącznika I do konwencji 
MARPOL 73/78, zmienionego w 2004 r. uchwałą MEPC 
117(52) przyjętą przez Komitet Ochrony Środowiska 
Morskiego IMO (MEPC) w celu zmniejszenia ryzyka przy
padkowego zanieczyszczenia ropą na wodach europej
skich. 

(13) Rezolucja MEPC 114(50) przyjęta dnia 4 grudnia 2003 r. 
wprowadziła nowe prawidło 21 do załącznika I do 
konwencji MARPOL 73/78 w sprawie zapobiegania 
zanieczyszczaniu olejami ze zbiornikowców przy prze
wozie olejów ciężkich (HGO), które zakazuje przewozu 
HGO w zbiornikowcach pojedynczokadłubowych. 
Ustępy 5, 6 i 7 prawidła 21 przewidują możliwość zwol
nień ze stosowania niektórych postanowień tego 
prawidła. Oświadczenie włoskiej prezydencji Rady Euro
pejskiej złożone w imieniu Unii Europejskiej, zapisane 
w oficjalnym sprawozdaniu MEPC z jego 50. sesji 
(MEPC 50/3), wyraża polityczne zobowiązanie do niesto
sowania tych zwolnień. 

(14) Zmiany do konwencji MARPOL 73/78 przyjęte przez 
IMO dnia 6 marca 1992 r. weszły w życie dnia 
6 lipca 1993 r. Środki te nakładają wymóg stosowania 
podwójnego kadłuba lub równoważnego rozwiązania 
konstrukcyjnego w zbiornikowcach oddanych do użytku 
w dniu lub po dniu 6 lipca 1996 r., którego celem jest 
zapobieżenie zanieczyszczenia ropą w przypadku 
zderzenia lub utknięcia na mieliźnie. W ramach tych 
zmian plan wycofania zbiornikowców pojedynczokadłu
bowych oddanych do użytku przed tą datą zaczął 
obowiązywać od dnia 6 lipca 1995 r., wymagając, aby 
zbiornikowce oddane do użytku przed dniem 1 czerwca 
1982 r. spełniały normę dotyczącą podwójnego kadłuba 
lub równoważnego rozwiązania konstrukcyjnego najpóź
niej po 25 latach, a w pewnych przypadkach po 30 
latach od daty oddania do użytku. Takie pojedynczokad 
łubowe zbiornikowce nie będą dopuszczane do eksploa
tacji po 2005 r., a w niektórych przypadkach po 2012 r., 
o ile nie będą spełniały wymagań w zakresie posiadania 
podwójnego kadłuba lub równoważnego rozwiązania 
konstrukcyjnego zawartych w prawidle 19 załącznika 
I do konwencji MARPOL 73/78. Dla istniejących zbior
nikowców pojedynczokadłubowych oddanych do użytku 
po dniu 1 czerwca 1982 r. lub dla tych, które zostały 
oddane do użytku przed tą datą i dostosowane do 
wymagań konwencji MARPOL 73/78 dotyczących zbior
ników oddzielonego balastu i ich ochronnego rozmiesz
czenia, ten nieprzekraczalny termin upłynie najpóźniej 
w 2026 r. 

(15) Ważne zmiany do prawidła 20 załącznika I do 
konwencji MARPOL 73/78 zostały przyjęte dnia 
27 kwietnia 2001 r. przez 46. sesję MEPC rezolucją 
MEPC 95(46) i dnia 4 grudnia 2003 r. rezolucją MEPC 
111(50), w której wprowadzono nowy program przy 
śpieszenia wycofywania zbiornikowców pojedynczokad 
łubowych. Odpowiednie ostateczne terminy, do których 
zbiornikowce muszą spełniać wymagania prawidła 19 
załącznika I do konwencji MARPOL 73/78, zależą od 
wielkości i wieku statku. Dlatego w programie tym zbior
nikowce zostały podzielone na trzy kategorie według ich 
tonażu, konstrukcji i wieku. Wszystkie te kategorie, 
w tym najniższa – kategoria 3, są ważne dla handlu 
wewnątrzunijnego. 

(16) Ostateczny termin, do którego zbiornikowiec pojedyn
czokadłubowy ma być wycofany, przypada w rocznicę 
daty oddania go do użytku zgodnie z określonym 
harmonogramem, poczynając od 2003 r. do 2005 r. 
dla zbiornikowców kategorii 1 i do 2010 r. dla zbiorni
kowców kategorii 2 i 3. 

(17) Prawidło 20 załącznika I do konwencji MARPOL 73/78 
wprowadza wymóg, że wszelkie zbiornikowce pojedyn
czokadłubowe mogą nadal być eksploatowane tylko pod 
warunkiem, że spełniają wymagania planu oceny stanu 
technicznego (CAS), który został przyjęty dnia 
27 kwietnia 2001 r. rezolucją MEPC 94(46), zmienioną 
rezolucją MEPC 99(48) z dnia 11 października 2002 r. 
i rezolucją MEPC 112(50) z dnia 4 grudnia 2003 r. CAS 
nakłada na administrację państwa bandery obowiązek 
wydania oświadczenia zgodności i uczestnictwa w proce
durach badania CAS. CAS jest opracowany w celu wykry
wania słabych punktów w konstrukcji starzejących się 
zbiornikowców i należy go stosować do wszystkich 
zbiornikowców w wieku powyżej 15 lat. 

(18) Prawidło 20.5 załącznika I do konwencji MARPOL 
73/78 dopuszcza wyjątek dla zbiornikowców kategorii 
2 i 3, które pod pewnymi warunkami mogą być eksploa
towane po terminie ich wycofania. Prawidło 20.8.2 tego 
samego załącznika daje stronom konwencji MARPOL 
73/78 prawo odmowy zgody na wejście do portów lub 
terminali pływających podlegających ich jurysdykcji 
zbiornikowcom, dla których uzyskano zgodę na dalszą 
eksploatację w ramach tego wyjątku. Państwa członkow
skie zadeklarowały zamiar korzystania z tego prawa. 
Wszelkie decyzje o zamiarze skorzystania z tego prawa 
należy przekazywać IMO. 

(19) Ważne jest zapewnienie, aby przepisy niniejszego 
rozporządzenia nie stwarzały zagrożenia dla bezpieczeń
stwa załóg lub zbiornikowców poszukujących bezpiecz
nego portu lub schronienia. 

(20) Aby umożliwić stoczniom w państwach członkowskich 
przeprowadzenie napraw zbiornikowców pojedynczo
kadłubowych, państwa członkowskie mogą zrobić wyją
tek, pozwalając na wejście do swoich portów takim stat
kom, pod warunkiem że są one bez ładunku. 

(21) Jest bardzo mało prawdopodobne, by IMO zmieniła treść 
stosownych prawideł konwencji MARPOL 73/78 oraz 
rezolucji MEPC 111(50) i 94(46) przyjętych przez 
MEPC, o których mowa w niniejszym rozporządzeniu.
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Jednak w tekstach tych mogą zostać wprowadzone 
zmiany inne niż istotne, takie jak zmiana numeracji. 
W celu dostosowania niniejszego rozporządzenia do 
najnowszych zmian w odpowiednim prawie międzynaro
dowym należy przekazać Komisji uprawnienia do przy
jęcia aktów zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej tylko w odniesieniu do takich zmian, 
o ile nie rozszerzają one zakresu niniejszego rozporzą
dzenia. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przy
gotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, 
w tym na poziomie ekspertów. Przygotowując i opraco
wując akty delegowane, Komisja powinna zapewnić 
jednoczesne, terminowe i odpowiednie przekazywanie 
stosownych dokumentów Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie, 

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

Cel 

Celem niniejszego rozporządzenia jest przyjęcie przyśpieszo
nego programu wprowadzenia dla zbiornikowców pojedynczo
kadłubowych konstrukcji podwójnokadłubowej lub równoważ
nego rozwiązania konstrukcyjnego wymaganych w konwencji 
MARPOL 73/78, zdefiniowanej w art. 3 niniejszego rozporzą
dzenia, oraz zakazu transportu do lub z portów państw człon
kowskich olejów ciężkich w zbiornikowcach pojedynczokadłu
bowych. 

Artykuł 2 

Zakres 

1. Niniejsze rozporządzenie stosuje się do zbiornikowców 
o nośności 5 000 ton i większej: 

a) pływających pod banderą państwa członkowskiego; 

b) wchodzących lub wychodzących z portu lub terminalu 
pływającego albo kotwiczących na obszarze podlegającym 
jurysdykcji państwa członkowskiego, bez względu na ich 
banderę. 

Do celów art. 4 ust. 3 niniejsze rozporządzenie stosuje się do 
zbiornikowców o nośności 600 ton i większej. 

2. Niniejszego rozporządzenia nie stosuje się do okrętów 
wojennych, floty pomocniczej ani do innych statków stanowią
cych własność państwa lub eksploatowanych przez nie i używa
nych czasowo wyłącznie w rządowej służbie niehandlowej. 
Państwa członkowskie starają się respektować niniejsze 
rozporządzenie, w zakresie, w jakim będzie to słuszne i wyko
nalne, w odniesieniu do statków, o których mowa w niniejszym 
ustępie. 

Artykuł 3 

Definicje 

Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące 
definicje: 

1) „konwencja MARPOL 73/78” oznacza Międzynarodową 
konwencję o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez 
statki z 1973 r., zmienioną dotyczącym jej Protokołem 
z 1978 r., w ich zaktualizowanej wersji; 

2) „zbiornikowiec” oznacza zbiornikowiec zgodnie z definicją 
w prawidle 1.5 załącznika I do konwencji MARPOL 73/78; 

3) „nośność” oznacza nośność zgodnie z definicją w prawidle 
1.23 załącznika I do konwencji MARPOL 73/78; 

4) „zbiornikowiec kategorii 1” oznacza zbiornikowiec 
o nośności 20 000 ton lub większej, przewożący ropę 
naftową, olej napędowy, ciężki olej napędowy lub smar 
jako ładunek, lub zbiornikowiec o nośności 30 000 ton 
lub większej, przewożący oleje inne niż wymienione powy 
żej, który nie spełnia wymagań określonych w prawidłach 
18.1–18.9, 18.12–18.15, 30.4, 33.1, 33.2, 33.3, 35.1, 
35.2 i 35.3 załącznika I do konwencji MARPOL 73/78; 

5) „zbiornikowiec kategorii 2” oznacza zbiornikowiec 
o nośności 20 000 ton lub większej, przewożący ropę 
naftową, olej napędowy, ciężki olej napędowy lub smar 
jako ładunek, lub zbiornikowiec o nośności 30 000 ton 
lub większej, przewożący oleje inne niż wymienione powy 
żej, który spełnia wymagania określone w prawidłach 
18.1–18.9, 18.12–18.15, 30.4, 33.1, 33.2, 33.3, 35.1, 
35.2 i 35.3 załącznika I do konwencji MARPOL 73/78, 
wyposażony w ochronnie rozmieszczone zbiorniki oddzie
lonego balastu (SBT/PL); 

6) „zbiornikowiec kategorii 3” oznacza zbiornikowiec 
o nośności 5 000 ton lub większej, ale mniejszej niż okre 
ślona w pkt 4 i 5; 

7) „zbiornikowiec pojedynczokadłubowy” oznacza zbiorniko
wiec niespełniający wymagań prawideł 19 i 28.6 załącznika 
I do konwencji MARPOL 73/78 w zakresie posiadania 
podwójnego kadłuba lub równoważnego rozwiązania 
konstrukcyjnego; 

8) „zbiornikowiec podwójnokadłubowy” oznacza: 

a) zbiornikowiec o nośności 5 000 ton lub większej, speł
niający wymagania prawideł 19 i 28.6 załącznika I do 
konwencji MARPOL 73/78 w zakresie posiadania 
podwójnego kadłuba lub równoważnego rozwiązania 
konstrukcyjnego lub spełniający wymagania prawidła 
20.1.3 tego załącznika; lub 

b) zbiornikowiec o nośności 600 ton lub większej, lecz 
mniejszej niż nośność 5 000 ton, wyposażony w zbior
niki lub przestrzenie o podwójnym dnie spełniające 
wymagania prawidła 19.6.1 załącznika I do konwencji 
MARPOL 73/78 oraz zbiorniki lub przestrzenie 
burtowe umiejscowione zgodnie z prawidłem 19.3.1 
tego załącznika, spełniające wymagania w zakresie 
odległości, o której mowa w prawidle 19.6.2 tego 
załącznika;
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9) „wiek” oznacza wiek statku, wyrażony w liczbie lat od daty 
oddania do użytku; 

10) „ciężki olej napędowy” oznacza olej napędowy zgodnie 
z definicją w prawidle 20 załącznika I do konwencji 
MARPOL 73/78; 

11) „olej napędowy” oznacza ciężkie frakcje lub pozostałości 
ropy naftowej lub mieszanki takich surowców zgodnie 
z definicją w prawidle 20 załącznika I do konwencji 
MARPOL 73/78; 

12) „oleje ciężkie” oznaczają: 

a) ropy naftowe o gęstości ponad 900 kg/m 3 w tempera
turze 15 °C (odpowiadającej poziomowi API mniej
szemu niż 25,7); 

b) oleje inne niż ropy naftowe o gęstości ponad 900 kg/m 3 
w temperaturze 15 °C lub o lepkości kinematycznej 
ponad 180 mm 2 /s w temperaturze 50 °C (odpowiada
jącej lepkości kinematycznej ponad 180 cSt); 

c) bitumen i smołę oraz ich zawiesiny. 

Artykuł 4 

Zgodność zbiornikowców pojedynczokadłubowych 
z wymaganiami w zakresie posiadania podwójnego 
kadłuba lub równoważnego rozwiązania konstrukcyjnego 

1. Żaden zbiornikowiec nie może pływać pod banderą 
państwa członkowskiego ani też żaden zbiornikowiec, nieza
leżnie od bandery, nie może otrzymać pozwolenia na wejście 
do portów lub terminali pływających podlegających jurysdykcji 
państwa członkowskiego, jeżeli zbiornikowiec ten nie jest zbior
nikowcem podwójnokadłubowym. 

2. Bez względu na ust. 1 zbiornikowce kategorii 2 lub 3, 
które są wyposażone wyłącznie w podwójne dna lub podwójne 
burty nieużywane do transportu ropy naftowej oraz wykracza
jące poza całkowitą długość zbiornika ładunkowego, lub z prze
strzeniami dwukadłubowymi nieużywanymi do transportu ropy 
naftowej oraz wykraczającymi poza całkowitą długość zbiornika 
ładunkowego, ale które nie spełniają warunków wyłączenia 
z przepisów prawidła 20.1.3 załącznika I do konwencji 
MARPOL 73/78, mogą być dalej eksploatowane, ale nie dłużej 
niż do rocznicy daty oddania do użytku statku w roku 2015 
lub dnia, w którym statek osiągnie wiek 25 lat od daty oddania 
go do użytku, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. 

3. Żaden zbiornikowiec transportujący oleje ciężkie nie może 
pływać pod banderą państwa członkowskiego, jeżeli zbiorniko
wiec ten nie jest zbiornikowcem podwójnokadłubowym. 

Żaden zbiornikowiec transportujący oleje ciężkie, niezależnie od 
bandery, nie może otrzymać pozwolenia na wejście do lub 
wyjście z portów lub terminali pływających ani na kotwiczenie 
na obszarach podlegających jurysdykcji państwa członkow
skiego, jeżeli zbiornikowiec ten nie jest zbiornikowcem podwój
nokadłubowym. 

4. Zbiornikowce eksploatowane wyłącznie w portach 
i żegludze śródlądowej mogą być zwolnione z ust. 3, pod 
warunkiem że posiadają odpowiednie świadectwa zgodnie 
z ustawodawstwem dotyczącym żeglugi śródlądowej. 

Artykuł 5 

Zgodność z planem oceny stanu technicznego 

Bez względu na jego banderę zbiornikowiec pojedynczokadłu
bowy mający więcej niż 15 lat nie może otrzymać pozwolenia 
na wejście do lub wyjście z portów lub terminali pływających 
ani na kotwiczenie na obszarze podlegającym jurysdykcji 
państwa członkowskiego, chyba że taki zbiornikowiec spełnia 
warunki planu oceny stanu technicznego, o którym mowa 
w art. 6. 

Artykuł 6 

Plan oceny stanu technicznego 

Do celów art. 5 stosuje się plan oceny stanu technicznego 
przyjęty rezolucją MEPC 94(46) z dnia 27 kwietnia 2001 r., 
zmienioną rezolucją MEPC 99(48) z dnia 11 października 
2002 r. i rezolucją MEPC 112(50) z dnia 4 grudnia 2003 r. 

Artykuł 7 

Ostateczny termin 

Po rocznicy daty oddania statku do użytku w 2015 r. nie 
będzie dłużej dozwolone: 

a) dalsze eksploatowanie, zgodnie z prawidłem 20.5 załącznika 
I do konwencji MARPOL 73/78, zbiornikowców kategorii 2 
i kategorii 3 pod banderą państwa członkowskiego; 

b) wchodzenie do portów lub terminali pływających podlegają
cych jurysdykcji państwa członkowskiego innych zbiorni
kowców kategorii 2 i 3 niezależnie od faktu, że są one 
eksploatowane pod banderą państwa trzeciego zgodnie 
z prawidłem 20.5 załącznika I do konwencji MARPOL 
73/78. 

Artykuł 8 

Wyjątki w odniesieniu do statków w trudnej sytuacji lub 
statków do naprawy 

W drodze odstępstwa od art. 4, 5 i 7 właściwy organ państwa 
członkowskiego może, z zastrzeżeniem przepisów krajowych, 
zezwolić, w wyjątkowych okolicznościach, pojedynczemu stat
kowi na wejście do lub wyjście z portu lub terminalu pływają
cego albo na kotwiczenie na obszarze podlegającym jurysdykcji 
tego państwa członkowskiego, gdy: 

a) zbiornikowiec jest w trudnej sytuacji i poszukuje miejsca 
schronienia; 

b) niewyładowany zbiornikowiec udaje się do portu na 
naprawę. 

Artykuł 9 

Powiadomienie IMO 

1. Każde państwo członkowskie informuje IMO o swojej 
decyzji o odmowie wpuszczenia zbiornikowca, na podstawie 
art. 7 niniejszego rozporządzenia, eksploatowanego zgodnie 
z prawidłem 20.5 załącznika I do konwencji MARPOL 73/78, 
do portu lub terminalu pływającego podlegającego jego jurys
dykcji, na podstawie prawidła 20.8.2 załącznika I do konwencji 
MARPOL 73/78.
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2. Każde państwo członkowskie powiadamia IMO, jeżeli 
zezwoli na eksploatację, zawiesi, wycofa możliwość eksploato
wania lub odmówi możliwości eksploatowania zbiornikowca 
kategorii 1 lub 2 uprawnionego do pływania pod jego banderą, 
zgodnie z art. 5 niniejszego rozporządzenia, na podstawie 
prawidła 20.8.1 załącznika I do konwencji MARPOL 73/78. 

Artykuł 10 

Procedura wprowadzania zmian 

1. Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowa
nych zgodnie z art. 11 w zakresie dostosowania odniesień 
w niniejszym rozporządzeniu do przyjętych przez IMO zmian 
innych niż istotne, takich jak zmiana numeracji, w prawidłach 
załącznika I do konwencji MARPOL 73/78, jak również w rezo
lucjach MEPC 111(50) i MEPC 94(46), zmienionych rezolucjami 
MEPC 99(48) i 112(50), o ile zmiany takie nie rozszerzą 
zakresu stosowania niniejszego rozporządzenia. 

2. Zmiany w konwencji MARPOL 73/78 mogą być wyłą
czone z zakresu stosowania niniejszego rozporządzenia na 
podstawie art. 5 rozporządzenia (WE) nr 2099/2002 Parla
mentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. ustana
wiającego Komitet ds. Bezpiecznych Mórz i Zapobiegania Zanie
czyszczeniu Morza przez Statki (COSS) i zmieniającego 
rozporządzenia dotyczące bezpieczeństwa na morzu i zapobie
gania zanieczyszczeniom morza przez statki ( 1 ). 

Artykuł 11 

Wykonanie przekazanych uprawnień 

1. Powierzenie Komisji uprawnień do przyjęcia aktów dele
gowanych podlega warunkom określonym w niniejszym arty
kule. 

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których 
mowa w art. 10 ust. 1, powierza się Komisji na okres pięciu lat 
od dnia 20 lipca 2012 r. Komisja sporządza sprawozdanie 
dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć 
miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie upraw
nień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, 

chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu 
przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem 
każdego okresu. 

3. Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 10 ust. 1, 
może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parla
ment Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy 
przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu 
staje się skuteczna następnego dnia po jej opublikowaniu 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w określonym 
w tej decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa ona na 
ważność jakichkolwiek już obowiązujących aktów delegowa
nych. 

4. Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja 
przekazuje go równocześnie Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie. 

5. Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 10 ust. 1 
wchodzi w życie tylko, jeżeli Parlament Europejski albo Rada 
nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przeka
zania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub jeżeli, 
przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, 
jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. 
Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parla
mentu Europejskiego lub Rady. 

Artykuł 12 

Uchylenie 

Rozporządzenie (WE) nr 417/2002 traci moc. 

Odesłania do uchylonego rozporządzenia należy traktować jako 
odesłania do niniejszego rozporządzenia i odczytywać zgodnie 
z tabelą korelacji w załączniku II. 

Artykuł 13 

Wejście w życie 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia 
po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich 
państwach członkowskich. 

Sporządzono w Strasburgu dnia 13 czerwca 2012 r. 

W imieniu Parlamentu Europejskiego 

M. SCHULZ 
Przewodniczący 

W imieniu Rady 

N. WAMMEN 
Przewodniczący
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ZAŁĄCZNIK I 

Uchylone rozporządzenie i wykaz jego kolejnych zmian 

(o których mowa w art. 12) 

Rozporządzenie (WE) nr 417/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady 
(Dz.U. L 64 z 7.3.2002, s. 1) 

Rozporządzenie (WE) nr 2099/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady 
(Dz.U. L 324 z 29.11.2002, s. 1) 

Tylko art. 11 

Rozporządzenie (WE) nr 1726/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady 
(Dz.U. L 249 z 1.10.2003, s. 1) 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2172/2004 
(Dz.U. L 371 z 18.12.2004, s. 26) 

Rozporządzenie (WE) nr 457/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady 
(Dz.U. L 113 z 30.4.2007, s. 1) 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 219/2009 
(Dz.U. L 87 z 31.3.2009, s. 109) 

Tylko pkt 7.4 załącznika 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1163/2009 
(Dz.U. L 314 z 1.12.2009, s. 13)
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ZAŁĄCZNIK II 

Tabela korelacji 

Rozporządzenie (WE) nr 417/2002 Niniejsze rozporządzenie 

art. 1 art. 1 

art. 2 ust. 1 formuła wprowadzająca art. 2 ust. 1 formuła wprowadzająca 

art. 2 ust. 1 akapit pierwszy tiret pierwsze art. 2 ust. 1 akapit pierwszy lit. b) 

art. 2 ust. 1 akapit pierwszy tiret drugie art. 2 ust. 1 akapit pierwszy lit. a) 

art. 2 ust. 1 akapit drugi art. 2 ust. 1 akapit drugi 

art. 2 ust. 2 art. 2 ust. 2 

art. 3 art. 3 

art. 4 ust. 1 formuła wprowadzająca art. 4 ust. 1 

art. 4 ust. 1 lit. a) — 

art. 4 ust. 1 lit. b) — 

art. 4 ust. 2 art. 4 ust. 2 

art. 4 ust. 3 art. 4 ust. 3 

art. 4 ust. 4 art. 4 ust. 4 

art. 4 ust. 5 — 

art. 4 ust. 6 — 

art. 5 art. 5 

art. 6 art. 6 

art. 7 formuła wprowadzająca art. 7 formuła wprowadzająca 

art. 7 tiret pierwsze art. 7 lit. a) 

art. 7 tiret drugie art. 7 lit. b) 

art. 7 formuła końcowa art. 7 formuła wprowadzająca 

art. 8 ust. 1 formuła wprowadzająca art. 8 formuła wprowadzająca 

art. 8 ust. 1 tiret pierwsze art. 8 lit. a) 

art. 8 ust. 1 tiret drugie art. 8 lit. b) 

art. 8 ust. 2 — 

art. 9 ust. 1 — 

art. 9 ust. 2 art. 9 ust. 1 

art. 9 ust. 3 art. 9 ust. 2 

art. 10 — 

art. 11 art. 10 

— art. 11 

— 

— 

art. 12 art. 12 akapit pierwszy 

— art. 12 akapit drugi 

art. 13 art. 13 

— załącznik I 

— załącznik II
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