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17 SKYRIUS 

K O N K R E TŪS  R E I K A L A V I M A I ,  T A I K O M I  P LŪD U R I U O J A N T I E M S  
ĮR E N G I N I A M S  

17.01 straipsnis 

Bendroji dalis 

Plūduriuojančių įrenginių konstrukcijai ir įrangai taikomas 3 skyrius, 7–14 ir 16 skyriai. 
Plūduriuojantis įrenginys, turintis nuosavą varomąją įrangą, taip pat turi atitikti 5 ir 6 skyrių 
reikalavimus. Varomieji įtaisai, kurie leidžia plaukti tik trumpaisiais nuotoliais, nelaikomi nuosava 
varomąja įranga. 

17.02 straipsnis 

Leidžiančios nukrypti nuostatos 

1. Tikrinimo įstaiga gali leisti nukrypti nuo šių reikalavimų: 

a) 3.03 straipsnio 1 ir 2 dalys taikomos mutatis mutandis; 

b) 7.02 straipsnis taikomas mutatis mutandis; 

c) 12.02 straipsnio 5 dalies antrame sakinyje nustatyti didžiausi garsinio slėgio lygiai gali būti 
viršyti veikiant plūduriuojančio įrenginio mechanizmui, jei reiso metu naktį laive niekas 
nemiega; 

d) gali būti leidžiama nukrypti nuo kitų konstrukcijos, mechanizmų arba įrangos reikalavimų, 
jei kiekvienu atveju užtikrinama ne mažesnė sauga. 

2. Tikrinimo įstaiga gali netaikyti šių reikalavimų: 

a) 10.01 straipsnio 1 dalis netaikoma, jei plūduriuojančio įrenginio eksploatacijos metu jį 
galima tvirtai pritvirtinti darbiniu inkaru arba poliais. Tačiau plūduriuojantis įrenginys, 
turintis nuosavą varomąją įrangą, turi turėti bent vieną inkarą, atitinkantį 10.01 straipsnio 
1 dalies reikalavimus, jei laikoma, kad empirinis koeficientas k yra lygus 45, o T yra 
mažiausias aukštis. 
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b) 12.02 straipsnio 1 dalies antra sakinio dalis netaikoma, jei gyvenamąsias patalpas galima 
pakankamai apšviesti elektra. 

3. Papildomai taikomos šios nuostatos: 

a) 8.08 straipsnio 2 dalies antram sakiniui: triumo siurblys turi būti motorinis; 

b) 8.10 straipsnio 3 daliai: stacionaraus plūduriuojančio įrenginio atveju, veikiant jo 
mechanizmui, 25 m atstumu horizontaliai nuo jo borto triukšmas gali viršyti 65 dB(A); 

c) 10.03 straipsnio 1 daliai: būtina turėti bent vieną papildomą nešiojamą gesintuvą, jei 
denyje yra mechanizmas, kuris nėra stabiliai pritvirtintas prie plaukiojančios priemonės; 

d) 14.02 straipsnio 2 daliai: be buitinės paskirties suskystintųjų dujų įrangos, taip pat gali būti 
kita suskystintųjų dujų įranga. Ši įranga ir jos priedai turi atitikti vienos iš valstybių narių 
reikalavimus. 

17.03 straipsnis 

Papildomi reikalavimai 

1. Plūduriuojančiame įrenginyje, kuriame eksploatacijos metu yra asmenų, turi būti sumontuota 
bendroji avarinės signalizacijos sistema. Avarinės signalizacijos signalas turi būti aiškiai 
atskiriamas nuo kitų signalų, ir gyvenamosiose patalpose bei visose darbo vietose pasiekti 
garsinio slėgio lygį, kuris yra bent 5 dB(A) didesnis už didžiausią vietos garsinio slėgio lygį. 
Avarinės signalizacijos sistemą turi būti galima įjungti iš vairinės ir pagrindinių darbo vietų. 

2. Darbo įranga turi būti pakankamai tvirta, kad atlaikytų ją veikiančias apkrovas, ir turi atitikti 
1998 m. birželio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 98/37/EB dėl valstybių narių 
įstatymų, susijusių su mašinomis, suderinimo1 nustatytus reikalavimus. 

3. Darbo įrangos ir tam tikrais atvejais jos papildomų įtaisų stabilumas (pasipriešinimas išvedimui 
iš pusiausvyros) ir stiprumas turi būti tokie, kad ji galėtų atlaikyti jėgas, atsirandančias dėl 
plūduriuojančio įrenginio numatomo pasvirimo, diferento ir judėjimo. 

                                                 
1  OL L 207, 1998 7 23, p. 1. Direktyva su pakeitimais, padarytais Direktyva 98/79/EB (OL L 

331, 1998 12 7, p. 1). 
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4. Jei krovinys nukeliamas keltuvais, pagal stabilumą ir stiprumą didžiausia leidžiama apkrova 
turi būti nurodyta gerai matomoje vietoje denyje ir valdymo stotyse esančiuose skyduose. Jei 
keliamąją galią galima padidinti prikabinus papildomas plūdes, turi būti aiškiai nurodomos 
leidžiamos vertės naudojant šias papildomas plūdes ar jų nenaudojant. 

17.04 straipsnis 

Liekamasis saugus atstumas 

1. Taikant šį skyrių ir nukrypstant nuo šio priedo 1.01 straipsnio, liekamasis saugus atstumas – 
trumpiausias vertikalus atstumas tarp vandens paviršiaus ir žemiausios plūduriuojančio 
įrenginio dalies, žemiau kurios ji jau yra laidi vandeniui, atsižvelgiant į diferentą ir pasvirimą, 
susidarantį dėl 17.07 straipsnio 4 dalyje nurodytų momentų. 

2. Pagal 17.07 straipsnio 1 dalį purslams nelaidžios ir oro sąlygoms atsparios angos liekamasis 
saugus atstumas yra pakankamas, jei jis yra bent 300 mm. 

3. Angos, kuri yra laidi purslams ir neatspari oro sąlygoms, liekamasis saugus atstumas turi būti 
bent 400 mm. 

17.05 straipsnis 

Liekamasis viršvandeninis bortas 

1. Taikant šį skyrių ir nukrypstant nuo šio priedo 1.01 straipsnio, liekamasis viršvandeninis bortas 
– mažiausias vertikalus atstumas tarp vandens paviršiaus ir viršutinio denio paviršiaus prie jo 
krašto, atsižvelgiant į diferentą ir pasvirimą, susidarantį dėl 17.07 straipsnio 4 dalyje nurodytų 
momentų. 

2. Pagal 17.07 straipsnio 1 dalį liekamasis viršvandeninis bortas yra pakankamas, jei jis yra bent 
300 mm. 

3. Liekamasis viršvandeninis bortas gali būti mažesnis, jei įrodoma, kad įvykdyti 17.08 straipsnio 
reikalavimai. 

4. Jei plūdės forma pastebimai skiriasi nuo pontono formos, kaip cilindrinės plūdės atveju, arba 
jei plūdės skerspjūvis turi daugiau nei keturias kraštines, tikrinimo įstaiga gali reikalauti arba 
leisti, kad nebūtų laikomasi 2 dalyje nustatytų reikalavimų liekamajam viršvandeniniam bortui. 
Ši nuostata taip pat taikoma plūduriuojančiam įrenginiui, kurį sudaro kelios plūdės. 
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17.06 straipsnis 

Šoninio svirimo bandymas 

1. Pagal 17.07 ir 17.08 straipsnius stovumo patvirtinimas grindžiamas tinkamai atliktu šoninio 
svirimo bandymu. 

2. Jei atliekant šoninio svirimo bandymą neįmanoma pasiekti pakankamų pasvirimo kampų arba 
jei šoninio svirimo bandymas sukelia pernelyg didelių techninių sunkumų, vietoj jo galima 
atlikti plaukiojančios priemonės svorio centro ir svorio apskaičiavimą. Svorio apskaičiavimo 
rezultatas patikrinamas išmatuojant grimzlę, o gautas skirtumas turi neviršyti ± 5 %. 

17.07 straipsnis 

Stovumo patvirtinimas 

1. Turi būti patvirtinta, kad, atsižvelgiant į mechanizmų apkrovas eksploatacijos metu ir plaukiant, 
liekamasis viršvandeninis bortas ir liekamasis saugus atstumas yra pakankami. Kad tai būtų 
padaryta, diferento ir pasvirimo kampų suma turi neviršyti 10°, o plūdės dugnas neišnirti. 

2. Stovumo patvirtinimą sudaro šie duomenys ir dokumentai: 

a) sumažinto mastelio plūdžių bei mechanizmų brėžiniai ir išsamūs duomenys apie juos, kurie 
yra būtini stovumui patvirtinti, įskaitant talpyklų turinį, angas, per kurias galima patekti į 
laivo vidų; 

b) hidrostatiniai duomenys arba kreivės; 

c) statinio stovumo atstatomojo peties kreivės, kiek tai būtina pagal 5 dalį arba 
17.08 straipsnį; 

d) eksploatacijos sąlygų aprašymas bei atitinkami svorio ir svorio centro duomenys, įskaitant 
nepakrauto laivo ir įrangos padėtį laivo atžvilgiu; 

e) pasvirimo, diferento ir atstatomųjų momentų apskaičiavimas, nurodant diferentą bei 
pasvirimo kampus ir atitinkamą liekamąjį viršvandeninį bortą bei liekamuosius saugius 
atstumus; 

f) skaičiavimo rezultatų suvestinė, nurodant eksploatacijos ir didžiausių apkrovų ribas. 
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3. Stovumo patvirtinimas grindžiamas bent šiomis apkrovos prielaidomis: 

a) žemsiurbių iškasamų medžiagų savitoji masė: 

 - smėlio ir žvirgždo: 1,5 t/m³ 

 - labai šlapio smėlio: 2,0 t/m³ 

 - žemės, vidutiniškai: 1,8 t/m³ 

 - smėlio ir vandens mišinio kanaluose: 1,3 t/m³; 

b) griebiamųjų žemsiurbių atveju a punkte pateiktos vertės padidinamos 15 %; 

c) hidraulinių žemsiurbių atveju atsižvelgiama į didžiausią keliamąją galią. 

4.1 Patvirtinant stovumą atsižvelgiama į momentus, atsirandančius dėl: 

a) apkrovos; 

b) nesimetriškos konstrukcijos; 

c) vėjo slėgio; 

d) savaeigio plūduriuojančio įrenginio posūkio plaukiant; 

e) prireikus skersinės srovės; 

f) balasto ir atsargų; 

g) denio apkrovų ir tam tikrais atvejais krovinio; 

h) skysčių laisvųjų paviršių; 

i) inercijos jėgų; 

j) kitos mechaninės įrangos. 

 Momentai, kurie gali veikti vienu metu, sudedami. 
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4.2 Vėjo slėgio sukeltas momentas apskaičiuojamas pagal šią formulę: 







 +⋅⋅=

2
TlApcM WWW  [kNm] 

 kurioje: 

c = nuo formos priklausantis pasipriešinimo koeficientas 

  laivo griaučių c = 1,2, o ištisinio profilio sijų c = 1,6. Apskaičiuojant abi vertes 
atsižvelgiama į vėjo gūsius. 

   Visas rėmo kontūro linijos apibrėžtas plotas laikomas paviršiaus plotu, į kurį pučia 
  vėjas. 

pw = savitasis vėjo slėgis; jis paprastai laikomas lygiu 0,25 kN/m²; 

A = šoninė plokštuma virš didžiausios grimzlės plokštumos (m²); 

lw = atstumas nuo A šoninės plokštumos ploto centro iki didžiausios grimzlės, m. 

4.3 Savaeigio plūduriuojančio įrenginio posūkio plaukiant sukurtiems momentams nustatyti pagal 
4.1 dalies d punktą naudojama 15.03 straipsnio 6 dalyje pateikta formulė. 

4.4 Į skersinės srovės sukurtą momentą, nurodytą 4.1 dalies e punkte, atsižvelgiama tik 
plūduriuojančio įrenginio, kuris eksploatuojant pritvirtinamas inkaru arba pririšamas skersai 
srovės, atveju. 

4.5 Nustatomas stovumo požiūriu nepalankiausias talpyklos užpildymo lygis ir atitinkamas 
momentas, kuris įskaičiuojamas apskaičiuojant momentus, susidarančius dėl skystojo balasto ir 
skystųjų atsargų pagal 4.1 dalies f punktą. 

4.6 Turi būti deramai atsižvelgta į inercijos jėgų sukeltą momentą, nurodytą 4.1 dalies i punkte, jei 
krovinio ir mechanizmo judėjimas gali turėti įtakos stovumui. 
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5. Vertikalias šonines sienas turinčių plūdžių atstatomieji momentai gali būti apskaičiuojami pagal 
šią formulę 

[ ]kNmsinMGD10Ma ϕ⋅⋅⋅=  

 kurioje: 

MG  = metacentrinis aukštis (m); 

ϕ   = pasvirimo kampas laipsniais. 

 Ši formulė taikoma ne didesniems nei 10° pasvirimo kampams arba pasvirimo kampui, 
atitinkančiam denio krašto nugrimzdimą arba dugno krašto išnirimą; mažiausias kampas 
laikomas lemiamu. Formulė gali būti taikoma ne didesniu nei 5° kampu pasvirusioms 
nuožulnioms šoninėms sienoms; taip pat taikomos 3 ir 4 dalyse nustatytos ribinės sąlygos. 

 Jei dėl tam tikros(-ų) plūdės(-džių) formos apskaičiavimo negalima taip supaprastinti, būtinos 
atstatomojo peties kreivės, nurodytos 2 dalies c punkte. 

17.08 straipsnis 

Stovumo patvirtinimas, jei sumažinamas liekamasis viršvandeninis bortas 

Jei liekamasis viršvandeninis bortas yra sumažintas pagal 17.05 straipsnio 3 dalį, turi būti įrodoma, 
kad visomis eksploatacijos sąlygomis: 

a) po koregavimo atsižvelgiant į skysčių laisvuosius paviršius, metacentrinis aukštis yra ne 
mažesnis nei 0,15 m; 

b) 0–30° pasvirimo kampų atveju atstatomasis petys yra bent 

h = 0,30 - 0,28 . ϕn [m] 

 ϕn – pasvirimo kampas, nuo kurio atstatomojo peties kreivės vertės yra neigiamos 
(stovumo intervalas); jis turi būti ne mažesnis nei 20° arba 0,35 rad ir nėra įrašomas į 
formulę, jei yra didesnis nei 30° arba 0,52 rad, ϕn vienetu laikant radianą (rad)  

 (1° = 0,01745 rad); 
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c) diferento ir pasvirimo kampų suma neviršija 10°; 

d) išlaikomas 17.04 straipsnio reikalavimus atitinkantis liekamasis saugus atstumas; 

e) išlaikomas bent 0,05 m liekamasis viršvandeninis bortas; 

f) 0–30° pasvirimo kampų atveju liekamasis atstatomasis petys išlieka bent 

h = 0,20 - 0,23 . ϕn [m] 

 ϕn – pasvirimo kampas, nuo kurio atstatomojo peties kreivės vertės yra neigiamos; jis 
neįrašomas į formulę, jei yra didesnis nei 30° arba 0,52 rad. 

 Liekamasis atstatomasis petys – didžiausias skirtumas tarp 0° ir 30° pasvirimo tarp 
atstatomojo peties kreivės ir pasvirimo peties kreivės. Jei vanduo pasiekia angą į laivo 
vidų, kai pasvirimo kampas yra mažesnis nei kampas, atitinkantis didžiausią skirtumą tarp 
peties kreivių, turi būti atsižvelgta į tą pasvirimo kampą atitinkantį petį. 

17.09 straipsnis 

Grimzlės žymės ir grimzlės skalės 

Grimzlės žymės ir grimzlės skalės turi būti pritvirtintos pagal 4.04 ir 4.06 straipsnius. 

17.10 straipsnis 

Plūduriuojantis įrenginys, kurio stovumas nėra patvirtintas 

1. 17.04–17.08 straipsniai gali būti netaikomi plūduriuojančiam įrenginiui: 

a) kurio mechanizmas jokiomis aplinkybėmis negali pakeisti jo pasvirimo arba diferento, ir 

b) jei pagrindžiama, kad negali pasislinkti svorio centras. 

2. Tačiau 

a) esant didžiausiai apkrovai saugus atstumas turi būti bent 300 mm, o viršvandeninis bortas – 
bent 150 mm; 

b) angų, kurių negalima uždaryti taip, kad jos būtų nelaidžios purslams ir atsparios oro 
sąlygoms, saugus atstumas turi būti bent 500 mm. 
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18 SKYRIUS 

K O N K R E TŪS  R E I K A L A V I M A I ,  T A I K O M I  S T A T Y B V I E TĖ S  
P L A U K I O J A NČ I O M S  P R I E M O NĖM S  

18.01 straipsnis 

Eksploatacijos sąlygos 

Statybvietės plaukiojančios priemonės, kurios yra atitinkamai įvardytos Bendrijos sertifikate, 
nurodytame V priedo I arba II dalyse, gali plaukioti ne statybvietėse tik nepakrautos. Šis 
apribojimas įrašomas Bendrijos sertifikate. 

Todėl statybvietės plaukiojančios priemonės turi turėti kompetentingos institucijos išduotą 
sertifikatą, kuriame nurodyta darbų trukmė ir statybvietės, kuriose plaukiojančios priemonės gali 
būti eksploatuojamos, geografinės ribos. 

18.02 straipsnis 

II dalies taikymas 

Jei šiame skyriuje nenurodyta kitaip, statybvietės plaukiojančių priemonių konstrukcija ir įranga turi 
atitikti II dalies 3–14 skyrius. 

18.03 straipsnis 

Leidžiančios nukrypti nuostatos 

1. a) 3.03 straipsnio 1 dalis taikoma mutatis mutandis; 

b) jei plaukiojančios priemonės yra savaeigės, 5 ir 6 skyriai taikomi mutatis mutandis; 

c) 10.02 straipsnio 2 dalies a ir b punktai taikoma mutatis mutandis; 

d) tikrinimo įstaiga gali taikyti kitų konstrukcijos, išdėstymo ir įrangos reikalavimų išimtis, 
jei kiekvienu atveju užtikrinama lygiavertė sauga. 
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2. Tikrinimo įstaiga gali netaikyti šių nuostatų: 

a) 8.08 straipsnio 2–8 dalių, jei laivams nebūtina įgula; 

b) 10.01 straipsnio 1 ir 3 dalių, jei statybvietės plaukiojančias priemones galima tvirtai 
pritvirtinti darbiniais inkarais arba poliais. Tačiau savaeigės statybvietės plaukiojančios 
priemonės turi turėti bent vieną inkarą, atitinkantį 10.01 straipsnio 1 dalyje numatytus 
reikalavimus, kai laikoma, kad koeficientas k yra lygus 45, o T yra mažiausias aukštis; 

c) 10.02 straipsnio 1 dalies c punkto, jei statybvietės plaukiojančios priemonės nėra 
savaeigės. 

18.04 straipsnis 

Saugus atstumas ir viršvandeninis bortas 

1. Jei statybvietės plaukiojanti priemonė naudojama kaip rekultyvuojamoji barža arba grunto 
gabenimo barža, saugus atstumas iš triumo zonos išorės turi būti bent 300 mm, o viršvandeninis 
bortas – bent 150 mm. Tikrinimo įstaiga gali leisti mažesnį viršvandeninį bortą, jei skaičiavimu 
įrodoma, kad stovumas yra pakankamas, kai krovinio savitoji masė yra 1,5 t/m3, o denio bortai 
nesiekia vandens. Turi būti atsižvelgiama į suskystintojo krovinio poveikį. 

2. 4.01 ir 4.02 straipsnių nuostatos statybvietės plaukiojančioms priemonėms, kurioms netaikoma 
1 dalis, taikomos mutatis mutandis. Tikrinimo įstaiga gali nustatyti saugaus atstumo ir 
viršvandeninio borto vertes, kurios nukryptų nuo pirmiau pateiktų verčių. 

18.05 straipsnis 

Laivo valtys 

Statybvietės plaukiojančiose priemonėse nereikalaujama turėti laivo valtį, jei: 

a) jos nėra savaeigės arba 

b) laivo valtis laikoma kitoje statybvietės vietoje. 

Ši leidžianti nukrypti nuostata įrašoma Bendrijos sertifikate. 
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19 SKYRIUS 

K O N K R E TŪS  R E I K A L A V I M A I  S E N O V I N I A M S  L A I V A M S  

(Palikta tuščia) 

 

19a SKYRIUS 

K O N K R E TŪS  R E I K A L A V I M A I  K A N A LŲ  B A R Ž O M S  

(Palikta tuščia) 

19b SKYRIUS 

K O N K R E TŪS  R E I K A L A V I M A I  4  Z O N O S  V A N D E NŲ  K E L I A I S  
P L A U K I O J A N T I E M S  L A I V A M S  

19b.01 straipsnis 

4 skyriaus taikymas 

1. Nukrypstant nuo 4.01 straipsnio 1 ir 2 dalių, 4 zonos vandenų keliais plaukiojančių laivų durų 
ir angų, išskyrus triumo liukus, saugus atstumas sumažinamas taip: 

 

 a) angų, kurias galima uždaryti taip, kad jos būtų nelaidžios purslams ir atsparios oro  
  sąlygoms – iki 150 mm; 

 b) angų, kurių negalima uždaryti taip, kad jos būtų nelaidžios purslams ir atsparios oro  
  sąlygoms – iki 200 mm. 

2. Nukrypstant nuo 4.02 straipsnio, 4 zonos vandenų keliais plaukiojančių laivų mažiausias 
viršvandeninis bortas yra 0 mm, jei laikomasi saugaus atstumo pagal 1 dalį. 
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20 SKYRIUS 

K O N K R E TŪS  R E I K A L A V I M A I  JŪRŲ  L A I V A M S  

(Palikta tuščia) 

21 SKYRIUS 

K O N K R E TŪS  R E I K A L A V I M A I  P R A M O G I N I A M S  L A I V A M S  

21.01 straipsnis 

Bendroji dalis 

Pramoginių laivų konstrukcijai ir įrangai taikomi tik 21.02 ir 21.03 straipsniai. 

21.02 straipsnis 

II dalies taikymas 

1. Pramoginiai laivai turi atitikti šiuos reikalavimus: 

a) 3 skyriaus: 

 3.01 straipsnį, 3.02 straipsnio 1 dalies a punktą ir 2 dalį, 3.03 straipsnio 1 dalies a punktą ir 
6 dalį bei 3.04 straipsnio 1 dalį; 

b) 5 skyrių; 

c) 6 skyriaus: 

 6.01 straipsnio 1 dalį, ir 6.08 straipsnį; 



 
13274/1/05 REV 1  AP/aj 219 
II PRIEDAS DG C III  LT 

d) 7 skyriaus: 

 7.01 straipsnio 1 ir 2 dalis, 7.02 straipsnį, 7.03 straipsnio 1 ir 2 dalis, 7.04 straipsnio 1 dalį, 
7.05 straipsnio 2 dalį, 7.13 straipsnį, jei laive yra vairinė, kurioje naudodamas 
radiolokacinę įrangą laivą galėtų vesti vienas asmuo; 

e) 8 skyriaus: 

 8.01 straipsnio 1 ir 2 dalis, 8.02 straipsnio 1 ir 2 dalis, 8.03 straipsnio 1 ir 3 dalis, 
8.04 straipsnį, 8.05 straipsnio 1–10 dalis ir 13 dalį, 8.08 straipsnio 1, 2, 5, 7 ir 10 dalis, 
8.09 straipsnio 1 dalį ir 8.10 straipsnį; 

f) 9 skyriaus: 

 9.01 straipsnio 1 dalį mutatis mutandis; 

g) 10 skyriaus: 

 10.01 straipsnio 2 ir 3 dalis bei 5–14 dalis, 10.02 straipsnio 1 dalies a–c punktus, ir 2 dalies 
a punktą bei e–h punktus, 10.03 straipsnio 1 dalies a, b ir d punktus, tačiau laive turi būti 
bent du gesintuvai; 10.03 straipsnio 2–6 dalis, 10.03a, 10.03b ir 10.05 straipsnius; 

h) 13 skyrių; 

i) 14 skyrių. 

2. Pramoginių laivų, kuriems taikoma 1994 m. birželio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyva 94/25/EB dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su pramoginiais 
laivais, suderinimo1, pirmajam ir periodiniams tikrinimams taikomi tik: 

a) 6.08 straipsnis, jei yra posūkio kampinio greičio indikatorius; 

b) 7.01 straipsnio 2 dalis, 7.02 straipsnis, 7.03 straipsnio 1 dalis ir 7.13 straipsnis, jei laive yra 
vairinė, kurioje naudodamas radiolokacinę įrangą laivą galėtų vesti vienas asmuo; 

                                                 
1  OL L 164, 1994 6 30, p. 15. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu 

(EB) Nr. 1882/2003. 
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c) 8.01 straipsnio 2 dalis, 8.02 straipsnio 1 dalis, 8.03 straipsnio 3 dalis, 8.05 straipsnio 
5 dalis, 8.08 straipsnio 2 dalis, 8.10 straipsnis; 

d) 10.01 straipsnio 2, 3, 6 ir 14 dalys, 10.02 straipsnio 1 dalies b ir c punktai, 2 dalies 
a punktas ir e–h punktai, 10.03 straipsnio 1 dalies b ir d punktai bei 2–6 dalys ir 
10.05 straipsnis; 

e) 13 skyrių; 

f) 14 skyriaus: 

aa)  14.12 straipsnį; 

bb)  14.13 straipsnį; pradėjus eksploatuoti suskystintųjų dujų įrenginį turi būti atliktas 
priėmimo bandymas pagal Direktyvos 94/25/EB reikalavimus, o tikrinimo įstaigai 
pateiktas priėmimo protokolas; 

cc)  14.14 ir 14.15 straipsnius; suskystintųjų dujų įrenginys turi atitikti Direktyvos 
94/25/EB reikalavimus; 

dd)  visas 14 skyrius, jei suskystintųjų dujų įrenginys įrengiamas po to, kai pramoginis 
laivas buvo pateiktas į rinką. 

21.03 straipsnis 

(Palikta tuščia) 
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22 SKYRIUS 

K O N T E I N E R I U S  P L U K D A NČ IŲ  L A I VŲ  S T O V U M A S  

22.01 straipsnis 

Bendroji dalis 

1. Šio skyriaus nuostatos taikomos konteinerius plukdantiems laivams, kai stovumo dokumentai 
yra privalomi pagal valstybėse narėse galiojančias taikomas laivybos institucijos taisykles. 

 Stovumo dokumentus tikrina arba pateikia patikrinti kitoje vietoje ir deramai antspauduoja 
tikrinimo įstaiga. 

2. Stovumo dokumentuose laivo kapitonui pateikiama suprantama informacija apie laivo stovumą 
visomis apkrovos sąlygomis. 

 Stovumo dokumentuose pateikiama bent ši informacija: 

a) informacija apie leistinus stovumo koeficientus, leidžiamas KG  vertes arba leistinus 
krovinio svorio centro aukščius; 

b) duomenys apie erdves, kurias galima užpildyti balasto vandeniu; 

c) stovumo tikrinimo būdai; 

d) laivo kapitonui skirtos naudojimo instrukcijos arba skaičiavimo pavyzdys. 

3. Laivų, kuriuose galima pasirinkti, ar konteinerius vežti nepritvirtintus ar pritvirtintus, stovumui 
patvirtinti, kai vežami nepritvirtinti ir pritvirtinti konteinerių kroviniai, numatomi atskiri 
apskaičiavimo metodai. 

4. Konteinerių krovinys laikomas pritvirtintu tik tuomet, jei kiekvienas atskiras konteineris prie 
laivo korpuso yra tvirtai pritvirtintas konteinerio kreiptuvais arba tvirtinamąja įranga ir jei jo 
padėtis reiso metu negali pasikeisti. 
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22.02 straipsnis 

Nepritvirtintų konteinerių vežimo ribinės sąlygos ir stovumo patvirtinimo apskaičiavimo metodas 

1. Visi laivo, kuriame yra nepritvirtintų konteinerių, stovumo apskaičiavimo metodai turi atitikti 
šias ribines sąlygas: 

a) Metacentrinis aukštis MG  turi būti ne mažesnis nei 1,00 m. 

b) Veikiant bendrai išcentrinei jėgai, kurią sukelia laivo posūkis, vėjo slėgis ir skysčių 
laisvieji paviršiai, pasvirimo kampas turi neviršyti 5°, o denio kraštas turi nepanirti. 

c) Pasvirimo petys, susidaręs dėl laivo posūkio sukeltos išcentrinės jėgos, nustatomas pagal 
šią formulę: 







 −⋅⋅=

2
T'KG

L
vch

WL

2

KZKZ  [m] 

 kurioje: 

  cKZ  konstanta (cKZ = 0,04) [s2/m]; 

  v  didžiausias laivo greitis vandens atžvilgiu [m/s]; 

 KG  pakrauto laivo svorio centro aukštis virš jo pagrindo [m]; 

  T'  pakrauto laivo grimzlė [m]. 
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d) Pasvirimo petys, susidaręs dėl vėjo slėgio, nustatomas pagal šią formulę: 







 +⋅⋅=

2
T'l

D'
A'ch WKWKW  [m] 

 kurioje: 

 cKW  konstanta (cKW = 0,025) [t/m2]; 

 A'  šoninė plokštuma virš atitinkamos pakrauto laivo grimzlės plokštumos [m2]; 

 D'  pakrauto laivo vandentalpa [t]; 

 lW  šoninės plokštumos A' virš atitinkamos grimzlės plokštumos svorio centro aukštis 
[m]; 

 T '  pakrauto laivo grimzlė [m]. 

e) Pasvirimo petys, susidaręs dėl lietaus vandens ir triume arba dvigubame dugne esančio 
likutinio vandens laisvųjų paviršių, nustatomas pagal šią formulę: 

( )( )∑ −⋅⋅⋅= b0,55blb
D'

c
h KfO

KfO  [m] 

 kurioje: 

 cKfO  konstanta (cKfO = 0,015) [t/m2] 

 b  triumo arba atitinkamo triumo skyriaus plotis [m]; * 

 l  triumo arba atitinkamo triumo skyriaus ilgis [m];* 

 D'  pakrauto laivo vandentalpa [t]. 

f) Visomis apkrovos sąlygomis atsižvelgiama į pusę kuro ir gėlo vandens atsargų. 

                                                 
* Triumo skyriuose susidaro skysčių laisvieji paviršiai, kai vandeniui nelaidžiomis išilginėmis 

ir (arba) skersinėmis pertvaromis skysčių laisvieji paviršiai suskirstomi į tarpusavyje 
nesusisiekiančias dalis. 
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2. Laivo, kuriame vežami nepritvirtinti konteineriai, stovumas laikoms pakankamu, jei faktinis 
KG  neviršija zulKG , apskaičiuoto pagal toliau pateikiamas formules. zulKG apskaičiuojamas 
esant įvairiai vandentalpai ir apima visą grimzlių intervalą. 

a) 
1Z

2F
B

hh
2

TZ
2F

B
KM

KG
WL

KfOKW
mWL

zul

+⋅







 −−⋅⋅+

=  [m] 

 
2F

BWL  apskaičiuoti imama tik didesnė nei 11,5 (11,5 = 1/tan5°) vertė. 

b)  1,00KMKG zul −=  [m] 

 Mažiausia zulKG  vertė, apskaičiuota pagal a arba b formulę laikoma lemiama. 

 Formulėse: 

zulKG  didžiausias leistinas pakrauto laivo svorio centro aukštis 
  virš jo pagrindo [m]; 

KM  metacentrinis aukštis virš pagrindo [m] pagal 3 dalyje pateiktą apytikslio 
apskaičiavimo formulę; 

F   atitinkamas faktinis viršvandeninis bortas ties 1/2 L [m]; 

Z   posūkio sukeltos išcentrinės jėgos parametras 

( )
WL

2

WL

2

L
v0,04

L1,259,81
v0,7Z ⋅=
⋅⋅

⋅
=  [-] 

v   didžiausias laivo greitis vandens atžvilgiu [m/s]; 

Tm   atitinkama vidutinė grimzlė [m]; 

hKW   pasvirimo petys, susidarantis dėl horizontalaus vėjo slėgio pagal 1 dalies d punktą [m]; 

hKfO pasvirimo pečių, susidarančių dėl skysčių laisvųjų paviršių pagal 1 dalies e punktą, 
suma [m]. 
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3. Apytikslio apskaičiavimo formulė KM  nustatyti 

 Jei nėra hidrostatinių kreivių lentelės, skaičiavimams pagal 2 dalį ir 22.03 straipsnio 2 dalį 
atlikti reikalingą KM  vertę galima nustatyti pagal šias apytikslio apskaičiavimo formules: 

a) pontono formos laivų: 

2
T

T
H
T12,5

B
KM m

m
m

2
WL +

⋅





 −

=  [m] 

b) kitų laivų: 

2
T

T
H
T

1,212,7

B
KM m

m
m

2
WL +

⋅





 ⋅−

=  [m] 

22.03 straipsnis 

Pritvirtintų konteinerių vežimo ribinės sąlygos ir stovumo patvirtinimo apskaičiavimo metodas 

1. Visi laivo, kuriame yra pritvirtintų konteinerių, stovumo apskaičiavimo metodai turi atitikti šias 
ribines sąlygas: 

a) Metacentrinis aukštis MG  turi būti ne mažesnis nei 0,50 m. 

b) Nė viena korpuso anga neturi būti panirusi dėl bendros išcentrinės jėgos, sukeltos laivo 
posūkio, vėjo slėgio ir skysčių laisvųjų paviršių. 

c) pasvirimo pečiai, susidarantys dėl laivo posūkio, vėjo slėgio ir skysčių laisvųjų paviršių 
sukeltos išcentrinės jėgos, nustatomi pagal formules, nurodytas 22.02 straipsnio 1 dalies  

 c–e punktuose. 

d) Visomis apkrovos sąlygomis atsižvelgiama į pusę kuro ir gėlo vandens atsargų. 
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2. Laivo, kuriuo vežami pritvirtinti konteineriai, stovumas laikoms pakankamu, jei faktinis KG  
neviršija pagal toliau pateiktas formules gauto zulKG , kuris apskaičiuojamas esant įvairiai 
vandentalpai ir apima visą grimzlių intervalą. 

a)  
1Z

F'
B

0,75

hh
2

TZ
F'

B
0,75

F'
F1,51

2
iIKM

KG
WL

KfOKW
mWL

zul

+⋅⋅







 −−⋅+






 −

∀
−

−
=  [m] 

 
F'

BWL  apskaičiuoti imama tik didesnė nei 6,6 

 o 





 −⋅

∀
−

F'
F1,51

2
iI  apskaičiuoti – didesnė nei 0 vertė. 

b)  0,50KMKGzul −=  [m]. 

 Mažiausia zulKG  vertė, apskaičiuota pagal a arba b formulę, laikoma lemiama. 

 Šiose formulėse, išskyrus pirma apibrėžtas sąvokas: 

I vaterlinijos ploto skersinis inercijos momentas aukštyje Tm [m4] (žr. apytikslio 
apskaičiavimo formulę 3 dalyje); 

i pagrindui lygiagretaus vaterlinijos ploto skersinis inercijos momentas viršūnėje 

 'F
3
2Tm +  [m4] 

∀ laivo vandentalpa aukštyje Tm [m3]; 

F' teorinis viršvandeninis bortas F' = H' - Tm [m] arba b2
Ba

F' WL

⋅
⋅

=
[m], mažiausia vertė 

laikoma lemiama; 

a vertikalus atstumas nuo apatinio angos krašto, kuris pirmasis apsemiamas laivui pasvirus, 
iki tiesiai stovinčio laivo vaterlinijos [m]; 

b atstumas nuo laivo centro iki tos pačios angos [m]; 

H' teorinis šoninis aukštis 
WLBL0,9

qHH'
⋅⋅

+=  [m]; 
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q denio kabinų, liukų, dėžių denių ir kitų antstatų, kurių didžiausias aukštis yra 1,0 m virš H 
arba iki žemiausios atitinkamo tūrio angos, tūrių suma kai mažiausia vertė laikoma 
lemiama. Į 0,05 L atstumu nuo laivo tolimiausių taškų esančias tūrių dalis neatsižvelgiama 
[m3]. 

3. I apytikslio apskaičiavimo formulė 

 Jei nėra hidrostatinių kreivių lentelės, vaterlinijos ploto skersinio inercijos momento I vertę 
galima apskaičiuoti pagal šias apytikslio apkaičiavimo formules: 

a) pontono formos laivų: 

m
m

2
WL

T
H
T

12,5

B
I

⋅





 −

∀⋅
=  [m4] 

b) kitų laivų: 

m
m

2
WL

T
H
T

2,112,7

B
I

⋅





 ⋅−

∀⋅
=  [m4] 

22.04 straipsnis 

Laivo stovumo vertinimo tvarka 

Stovumo vertinimo tvarka gali būti nustatyta remiantis 22.01 straipsnio 2 dalyje nurodytais 
dokumentais. 
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22a SKYRIUS 

K O N K R E TŪS  R E I K A L A V I M A I  I L G E S NĖM S  N E I  1 1 0  M  
P L A U K I O J A NČ I O M S  P R I E M O NĖM S  

22a.01 straipsnis 

I dalies taikymas 

Be 2.03 straipsnio 3 dalyje išdėstytų reikalavimų, prieš pradėdami statyti ilgesnes nei 110 m 
plaukiojančias priemones, išskyrus jūrų laivus, statyti naują laivą arba rekonstruoti jau 
eksploatuojamą laivą, savininkas arba jo atstovas apie tai turi informuoti tikrinimo įstaigą, kuri 
vėliau išduoda Bendrijos sertifikatą. Ši tikrinimo įstaiga laivo statybos metu atlieka patikrinimus. Ji 
gali laivo statybos metu patikrinimų neatlikti, jei prieš pradedant statyti pateikiamas sertifikatas, 
kuriuo patvirtinama, kad patvirtinta klasifikacinė bendrovė pareiškia, jog ji prižiūrės šio laivo 
statybą. 

22a.02 straipsnis 

II dalies taikymas 

Be II dalies, ilgesnėms nei 110 m plaukiojančioms priemonėms taikomi 22a.03–22a.05 straipsniai. 

22a.03 straipsnis 

Stiprumas 

Pakankamas korpuso stiprumas pagal 3.02 straipsnio 1 dalies a punktą (išilginis, horizontalus ir 
atskirų vietų stiprumas) patvirtinamas patvirtintos klasifikacinės bendrovės išduotu sertifikatu. 

22a.04 straipsnis 

Plūdrumas ir stovumas 

1. Ilgesnėms nei 110 m plaukiojančioms priemonėms, išskyrus keleivinius laivus, taikomos  
 2–9 dalys. 
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2. Pakankamo stovumo, įskaitant stovumą po apgadinimo, įrodymas patikrinamas 
nepalankiausiomis apkrovos sąlygomis. 

 Pagrindinės stovumui apskaičiuoti reikalingos vertės – nepakrauto laivo vandentalpa ir svorio 
centro vieta nustatomos: 

- atliekant pasvirimo eksperimentą, arba 

-  detaliu masės ir momento apskaičiavimu, kurį atliekant patikrinama nepakrauto laivo 
vandentalpa išmatuojant grimzlę, kai apskaičiuotos masės ir pagal grimzlės rodmenis 
nustatytos vandentalpos leistinas nuokrypis yra +5 %. 

3. Patikrinamas visiškai pakrautos plaukiojančios priemonės plūdrumo po apgadinimo įrodymas. 

 Šiuo tikslu apskaičiavimais turi būti įrodytas kritinių tarpinių etapų ir paskutinio užtvindymo 
etapo pakankamas stovumas. Kompetentinga institucija gali patvirtinti neigiamas tarpinių 
užtvindymo etapų stovumo vertes, jei įrodomas pakankamas stovumas vėlesniais tarpiniais 
etapais. 

4. Nustatant apgadinimo būklę atsižvelgiama į šias prielaidas: 

a) Šoninio apgadinimo mastas: 

 išilgai:  bent 0,10 L, 

 skersai:  0,59 m, 

 vertikaliai: nuo pagrindo linijos į viršų be apribojimo. 

b) Dugno apgadinimo mastas: 

 išilgai:  bent 0,10 L, 

 skersai:  3,00 m, 

 vertikaliai: nuo pagrindo 0,39 m į viršų, išskyrus nutekamąjį šulinį. 

c) Laikoma, kad visos apgadintoje zonoje esančios pertvaros yra apgadintos, vadinasi laivas 
padalijimas taip, kad jis liktų ant vandens apsėmus du arba daugiau išilgai išdėstytų 
gretimų skyrių. 

 Pagrindinio mašinų skyriaus atveju turi būti atsižvelgta tik vieno skyriaus standartą, t. y. 
daroma prielaida, kad mašinų skyriaus galinės pertvaros nėra apgadintos. 

 Dugno apgadinimo atveju taip pat daroma prielaida, kad gretimi skyriai yra apsemti 
skersai. 
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d) Laidumas 

 Daroma prielaida, kad laidumas yra 95 %. 

 Nukrypstant nuo šios prielaidos, galima laikyti, kad laidumas yra toks: 

 - mašinų skyrių ir valdymo kabinų: 85 % 

 - dvigubų dugnų, kuro talpyklų, balasto talpyklų ir kt., atsižvelgiant į tai, ar pagal jų 
naudojimo paskirtį daroma prielaida, kad jie užpildyti ar tušti, kai laivas plūduriuoja 
pasiekęs didžiausią leistiną grimzlę: 0 arba 95 %. 

 Jei skaičiavimu įrodoma, kad bet kurio skyriaus vidutinis laidumas yra mažesnis, galima 
naudoti apskaičiuotą vertę. 

e) bet kurių vandeniui laidžių angų (pvz., durų, langų, įėjimo liukų) apatinis kraštas 
paskutiniu užtvindymo etapu yra ne mažiau nei 100 mm virš apgadintos vaterlinijos. 

5. Stovumas po apgadinimo yra pakankamas, jei pagal 4 dalyje nurodytas prielaidas: 

a) paskutiniu užtvindymo etapu išlieka ne mažesnis nei 100 mm saugus atstumas ir pasvirimo 
kampas neviršija 5°; arba 

b) skaičiavimais pagal ADNR 9 dalyje nurodytą stovumo po apgadinimo skaičiavimo tvarką, 
gaunamas teigiamas rezultatas. 

6. Jei yra numatytos skersinio arba žemyn nukreipto užtvindymo angos nesimetriškam 
užtvindymui sumažinti, laikas jam išlyginti neviršija 15 minučių, jei buvo patvirtintas 
pakankamas stovumas po apgadinimo tarpiniais užtvindymo etapais. 

7. Jei angas, per kurias į nepažeistus skyrius gali pradėti tekėti vanduo, galima uždaryti taip, kad 
jos būtų nelaidžios vandeniui, uždaromieji prietaisai turi būti pažymėti pagal jų eksploatacijos 
instrukcijas. 

8. Jei atlikus apgadinto laivo stovumo apskaičiavimus pagal ADNR 9 dalį gaunamas teigiamas 
rezultatas, laikoma, kad skaičiavimu pagal 2–5 dalis gautas įrodymas yra pateiktas. 

9. Prireikus, kad būtų įvykdyti 2 ar 3 dalyse nustatyti reikalavimai, iš naujo nustatoma didžiausios 
grimzlės plokštuma. 
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22a.05 straipsnis 

Papildomi reikalavimai 

1. Ilgesnėse nei 110 m plaukiojančiose priemonėse: 

a) turi būti daugiasraigtė varomoji sistema, sudaryta iš bent dviejų savarankiškų vienodos 
galios variklių ir laivapriekio privairavimo įrenginio, kuris būtų valdomas iš vairinės ir taip 
pat veiktų, kai plaukiojanti priemonė yra nepakrauta; arba 

 turi būti vieno sraigto varomoji sistema ir iš vairinės valdomas laivapriekio privairavimo 
įrenginys, kuris turėtų atskirą energijos šaltinį ir taip pat veiktų, kai plaukiojanti priemonė 
yra nepakrauta, o sugedus pagrindinei varomajai sistemai leistų jai plaukti varomai savo 
energija; 

b) turi būti radiolokacinė navigacijos sistema ir posūkio kampinio greičio indikatorius, 
nurodytas 7.06 straipsnio 1 dalyje; 

c) turi būti stacionari triumų ištuštinimo sistema pagal 8.08 straipsnį; 

d) jos turi atitikti 23.09 straipsnio 1.1 dalies reikalavimus. 

2. Be 1 dalies reikalavimų, ilgesnių nei 110 m. plaukiojančių priemonių, išskyrus keleivinius 
laivus: 

a) kurios įvykus avarijai viduriniame laivo trečdalyje gali būti atskirtos nenaudojant 
sunkiosios gelbėjimo įrangos, o atskirtos laivo dalys po atskyrimo laikosi ant vandens; 

b) kuriose yra laive laikomas patvirtintos klasifikacinės bendrovės sertifikatas, patvirtinantis 
atskirų laivo dalių plūdrumą, diferento padėtį ir stovumą bei nurodantis apkrovą, kurią 
viršijus nebeužtikrinamas dviejų dalių plūdrumas; 

c) kurios yra pastatytos kaip dvikorpusiai laivai pagal ADNR, kurio 9.1.0.91–9.1.0.95 dalys 
taikomos motoriniams laivams, o 9.3.2.11.7 dalis ir 9.3.2.13–9.3.2.15 dalys – tanklaiviams; 

d) kuriose yra daugiasraigtė varomoji sistema pagal 1 dalies a punkto pirmą sakinio pusę, 
atveju; 

 Bendrijos sertifikato 52 langelyje įrašoma, kad jos atitinka visus a–d punktuose nustatytus 
reikalavimus. 
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3. Be 1 dalies reikalavimų, ilgesnių nei 110 m keleivinių laivų: 

a) kurie yra pastatyti kaip aukščiausios klasės laivai arba perstatyti į tokius laivus prižiūrint 
patvirtintai klasifikacinei bendrovei, tokiu atveju atitiktį patvirtinant klasifikacinės 
bendrovės išduotu sertifikatu, kai tuo tarpu esamai klasei tai nėra būtina; 

b) arba 

 turinčių bent 600 mm aukščio dvigubą dugną ir padalintų pertvaromis, kad būtų užtikrinta, 
jog užtvindžius bet kuriuos du gretimus vandeniui nelaidžius skyrius laivas nepanirs 
žemiau ribinės grimzlės linijos ir bus išlaikytas 100 mm liekamasis saugus atstumas, 

 arba 

 turinčių bent 600 mm aukščio dvigubą dugną ir dvigubą korpusą, o atstumas tarp šoninės 
laivo sienos ir išilginės pertvaros yra bent 800 mm; 

c) turinčių daugiasraigtę varomąją sistemą, sudarytą iš bent dviejų savarankiškų vienodos 
galios variklių ir laivapriekio privairavimo įrenginio, kuria būtų valdomas iš vairinės ir taip 
pat veiktų išilgai bei skersai; 

d) turinčių laivagalio inkarą, valdomą tiesiai iš vairinės, atveju 

 Bendrijos sertifikato 52 langelyje įrašoma, kad jie atitinka visus a–d punktuose nustatytus 
reikalavimus. 

22a.06 straipsnis 

IV dalies taikymas, kai atliekamas perstatymas 

Tikrinimo įstaiga plaukiojančioms priemonėms, perstatytoms į ilgesnes nei 110 m plaukiojančias 
priemones, 24 skyrių gali taikyti tik remdamasi konkrečiomis Komiteto rekomendacijomis. 
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22b SKYRIUS 

K O N K R E TŪS  R E I K A L A V I M A I  G R E I T A E I G I A M S  L A I V A M S  

22b.01 straipsnis 

Bendroji dalis 

1. Greitaeigių laivų negalima statyti kaip laivų su kajutėmis. 

2. Greitaeigiuose laivuose draudžiami šie įrenginiai: 

a) prietaisai su degikliais su dagčiais pagal 13.02 straipsnį; 

b) garinamieji mazuto šildytuvai su degikliais pagal 13.03 ir 13.04 straipsnius; 

c) kietojo kuro šildymo prietaisai pagal 13.07 straipsnį; 

d) suskystintųjų dujų įrenginiai pagal 14 skyrių. 

22b.02 straipsnis 

I dalies taikymas 

1. Be 2.03 straipsnio nuostatų, greitaeigiai laivai turi būti statomi ir priskiriami tam tikrai klasei 
prižiūrint patvirtintai klasifikacinei bendrovei ir pagal jos nustatytas konkrečias taisykles, 
taikomas greitaeigiams laivams. Turi būti išlaikoma nustatyta klasė. 

2. Nukrypstant nuo 2.06 straipsnio, pagal šio skyriaus nuostatas išduoti Bendrijos sertifikatai 
galioja ne ilgiau kaip penkerius metus. 

22b.03 straipsnis 

II dalies taikymas 

1. Nepaisant 2 dalies ir 22b.02 straipsnio 2 dalies, greitaeigiams laivams taikomi 3–15 skyriai, 
išskyrus šias nuostatas: 

a) 3.04 straipsnio 6 dalies antrą pastraipą; 
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b) 8.08 straipsnio 2 dalies antrą sakinį; 

c) 11.02 straipsnio 4 dalies antrą ir trečią sakinius; 

d) 12.02 straipsnio 4 dalies antrą sakinį; 

e) 15.06 straipsnio 3 dalies a punkto antrą sakinį. 

2. Nukrypstant nuo 15.02 straipsnio 9 dalies ir 15.15 straipsnio 7 dalies, visas duris vandeniui 
nelaidžiose pertvarose turi būti galima valdyti nuotoliniu būdu. 

3. Nukrypstant nuo 6.02 straipsnio 1 dalies, sugedus vairo mechanizmo pavaros įtaisui arba 
sutrikus jo darbui, nedelsiant turi įsijungti antras savarankiškas pavaros įtaisas arba rankiniu 
būdu valdomas pavaros įtaisas. 

4. Be II dalies reikalavimų, greitaeigiai laivai turi atitikti 22b.04–22b.12 straipsnių reikalavimus. 

22b.04 straipsnis 

Sėdimosios vietos ir saugos diržai 

Laive turi būti įrengiamos sėdimosios vietos didžiausiam laive leidžiamam keleivių skaičiui. 
Sėdimosiose vietose turi būti įrengti saugos diržai. Saugos diržų gali nebūti, jei yra numatyta 
tinkama apsauga nuo smūgių arba jei jie nėra būtini pagal 2000 m. greitaeigių laivų saugos kodekso 
4 skyriaus 6 dalį. 

22b.05 straipsnis 

Viršvandeninis bortas 

Nukrypstant nuo 4.02 ir 4.03 straipsnių, viršvandeninis bortas turi būti bent 500 mm. 
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22b.06 straipsnis 

Plūdrumas, stovumas ir padalijimas pertvaromis 

Turi būti parengta tinkama greitaeigių laivų dokumentacija: 

a) apie plūdrumo ir stovumo charakteristikas, kurių pakanka saugai užtikrinti, jei plaukiojanti 
priemonė yra eksploatuojama vandentalpos režimu, būdama neapgadinta ir apgadinta; 

b) apie stovumo charakteristikas ir stabilizuojamąsias sistemas, užtikrinančias plaukiojančios 
priemonės saugą, kai ji eksploatuojama dinaminio plūdrumo ir pereinamajame etapuose; 

c) apie stovumo charakteristikas ne vandentalpos ir pereinamuoju režimais, kurių sistemos darbo 
sutrikimo atveju plaukiojančioms priemonėms pakanka saugiai pereiti į vandentalpos režimą. 

22b.07 straipsnis 

Vairinė 

1. Įrengimas 

a) Nukrypstant nuo 7.01 straipsnio 1 dalies, vairinės turi būti įrengtos taip, kad vairininkas ir 
antrasis įgulos narys visuomet laivui plaukiant galėtų atlikti savo užduotis. 

b) Laivo vairavimo vieta turi būti įrengta taip, kad joje tilptų a punkte paminėtų asmenų darbo 
vietos. Navigaciniai, manevravimo, kontrolės bei ryšio prietaisai ir kitos svarbios valdymo 
svirtys turi būti pakankamai arti viena kitos, kad antrasis įgulos narys bei vairininkas 
sėdėdami gautų būtiną informaciją ir atitinkamai valdytų valdymo svirtis ir įrenginius. 
Visais atvejais taikomi šie reikalavimai: 

aa) vairininko laivo vairavimo vieta turi būti įrengta taip, kad naudodamas radiolokacinę 
įrangą laivą galėtų vesti vienas asmuo; 

bb) antrojo įgulos nario darbo vietoje turi būti atskiras radiolokacinis ekranas (pagalbinis), 
turi būti sudarytos sąlygos iš jo darbo vietos perduoti informaciją ir kontroliuoti laivo 
varomąją įrangą. 
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c) a punkte paminėtiems asmenims turi būti sudarytos sąlygos nekliudomai valdyti b punkte 
paminėtus įrenginius net tuomet, kai jie yra tinkamai užsisegę saugos diržus. 

2. Neribotas matomumas 

a) Nukrypstant nuo 7.02 straipsnio 2 dalies, sėdinčiam vairininkui užstojamo vaizdo į priekį 
nuo laivapriekio plotas turi būti ne didesnis nei vienas laivo ilgis, neatsižvelgiant į krovinio 
dydį. 

b) Nukrypstant nuo 7.02 straipsnio 3 dalies, bendras nematomų sektorių plotas nuo tiesiai 
priešais esančios linijos iki 22,5º už kiekvieno borto traverso turi neviršyti 20º. Kiekvienas 
atskiras nematomas plotas turi neviršyti 5º. Matomas plotas tarp dviejų nematomų plotų 
turi būti ne mažesnis nei 10°. 

3. Prietaisai 

 22b.11 straipsnyje paminėtų įrenginių valdymo ir kontrolės prietaisų pultai vairinėje turi būti 
sumontuoti atskirose ir aiškiai pažymėtose vietose. Ši nuostata taip pat tam tikrais atvejais 
taikoma valdymo svirtims, skirtoms kolektyvinei gelbėjimo įrangai nuleisti į vandenį. 

4. Apšvietimas 

 Įrangos zonose arba įrangos dalims, kurios naudojant apšviečiamos, turi būti naudojama 
raudona šviesa. 

5. Langai 

 Turi būti vengiama atspindžių. Turi būti numatoma priemonė apakinimui saulės šviesa išvengti. 

6. Paviršiaus medžiagos 

 Vairinėje turi būti vengiama naudoti atspindinčias paviršiaus medžiagas. 
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22b.08 straipsnis 

Papildoma įranga 

Greitaeigiuose laivuose turi būti ši įranga: 

a) radiolokacinis įrenginys ir posūkio kampinio greičio indikatorius, nurodytas 7.06 straipsnio 1 
dalyje, 

b) lengvai prieinama asmeninė gelbėjimo įranga, atitinkanti Europos standartą EN 395:1998, 
kurios pakaktų didžiausiam laive leidžiamam asmenų skaičiui. 

22b.09 straipsnis 

Uždaros zonos 

1. Bendroji dalis 

 Viešosios bei gyvenamosios patalpos ir jose esanti įranga turi būti suprojektuotos taip, kad bet 
kuris tinkamai jomis besinaudojantis asmuo nebūtų sužeistas normalaus ir avarinio laivo 
pajudėjimo arba stabdymo metu arba laivui manevruojant normaliu plaukimo režimu ir gedimo 
arba sutrikimo sąlygomis. 

2. Ryšys 

a) Keleiviams informuoti apie saugos priemones visuose keleiviniuose laivuose turi būti 
įrengti garso ir vaizdo įrenginiai, matomi ir girdimi visiems laive esantiems asmenims. 

b) Laivo kapitonas a punkte aprašytais įrenginiais turi galėti duoti nurodymus keleiviams. 

c) Kiekvienas keleivis netoli savo sėdimosios vietos turi galėti rasti instrukcijas dėl veiksmų 
avarinės padėties atveju, įskaitant laivo planą, kuriame nurodyti visi išėjimai, evakuacijos 
keliai, avarinė įranga, gelbėjimo įranga ir gelbėjimo liemenių naudojimo instrukcijos. 
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22b.10 straipsnis 

Išėjimai ir evakuacijos keliai 

Išėjimai ir evakuacijos keliai turi atitikti šiuos reikalavimus: 

a) iš laivo vairavimo vietos turi būti galima lengvai, saugiai ir greitai patekti į keleiviams 
prieinamas patalpas ir gyvenamąsias patalpas; 

b) evakuacijos keliai, vedantys prie avarinių išėjimų, turi būti pažymėti aiškiai ir taip, kad 
nenusitrintų; 

c) visi išėjimai turi būti tinkamai pažymėti. Turi būti aišku, kaip angos mechanizmas yra valdomas 
iš išorės ir iš vidaus; 

d) turi būti naudojama tinkama naudojimosi evakuacijos keliais ir avariniais išėjimais saugos 
nuorodų sistema; 

e) prie išėjimų turi būti palikta pakankamai vietos įgulos nariui. 

22b.11 straipsnis 

Priešgaisrinė sauga ir gaisro gesinimas 

1. Keleiviams prieinami koridoriai, patalpos bei gyvenamosios patalpos ir laivo virtuvės bei 
mašinų skyriai turi būti prijungti prie tinkamos priešgaisrinės signalizacijos sistemos. Apie 
gaisrą ir jo vietą turi būti automatiškai pranešama vietoje, kurioje nuolat yra įgula. 

2. Mašinų skyriuose turi būti įrengta stacionari gaisro gesinimo sistema pagal 10.03b straipsnį. 

3. Keleiviams prieinamose patalpose bei gyvenamosiose patalpose ir evakuacijos iš jų keliuose 
turi būti įrengta didelio slėgio vandens purkštuvų sistema pagal 10.03a straipsnį. Turi būti 
įmanoma greitai ir tiesiai į išorę išleisti panaudotą vandenį. 
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22b.12 straipsnis 

Pereinamojo laikotarpio nuostatos 

Pagal 1.01 straipsnio 22 dalį greitaeigiai laivai, kurie 2003 m. kovo 31 d. turėjo galiojantį Bendrijos 
sertifikatą, turi atitikti šias šio skyriaus nuostatas: 

a) 22b.01, 22b.04, 22b.08, 22b.09, 22b.10 straipsnius, 22b.11 straipsnio 1 dalį, 

 kai Bendrijos sertifikatas yra pratęsiamas; 

b) 2013 m. balandžio 1 d. 

 22b.07 straipsnio 1, 3, 4, 5 ir 6 dalis; 

c) 2023 m. sausio 1 d. 

 visas kitas nuostatas. 
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III DALIS 

23 SKYRIUS 

L A I VŲ  ĮR E N G I M A S  A T S I Ž V E L G I A N T  Į  L A I V O  ĮG U L O S  
S U K O M P L E K T A V I MĄ  

23.01 straipsnis 

(Palikta tuščia) 

23.02 straipsnis 

(Palikta tuščia) 

23.03 straipsnis 

(Palikta tuščia) 

23.04 straipsnis 

(Palikta tuščia) 

23.05 straipsnis 

(Palikta tuščia) 

23.06 straipsnis 

(Palikta tuščia) 

23.07 straipsnis 

(Palikta tuščia) 

23.08 straipsnis 

(Palikta tuščia) 
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23.09 straipsnis 

Laivų įranga 

1. Bendrijos sertifikato 47 langelyje tikrinimo įstaiga nurodo motorinių laivų, stūmikų, stumiamų 
vilkstinių ir keleivinių laivų atitiktį 1.1 arba 1.2 dalių nuostatoms arba įrašo, kad šių nuostatų 
yra nesilaikoma. 

1.1 Standartas S1 

a) Varomosios sistemos turi būti sumontuotos taip, kad iš laivo vairavimo vietos būtų galima 
keisti greitį ir apgręžti laivo sraigto eigos kryptį. 

 Eksploatacijai būtinus pagalbinius variklius turi būti galima įjungti arba išjungti iš laivo 
vairavimo vietos, nebent tai gali būti padaryta automatiškai arba jei varikliai kiekvieno 
reiso metu nuolat dirba. 

b) Pavojaus zonose: 

 - pagrindinio variklio aušinimo vandens temperatūra, 

 - pagrindinių variklių ir transmisijų tepalinės alyvos slėgis, 

 - pagrindinio variklio reversavimo mechanizmų, reversinių pavarų arba laivo sraigtų tepalo 
ir oro slėgis, 

 - vandens lygis pagrindiniame mašinų skyriuje, 

 stebimi prietaisais, kurie gedimo atveju vairinėje įjungia garso ir vaizdo signalus. Garsiniai 
avariniai signalai gali sklisti iš vieno garsinio avarinės signalizacijos prietaiso. Juos turi 
būti galima išjungti iškart patvirtinus, kad signalas apie sutrikimą gautas. Vaizdinius 
avarinius signalus turi būti galima išjungti tik ištaisius sutrikimus, dėl kurių jie įsijungė. 

c) Kuras turi būti tiekiamas, o pagrindinis variklis aušinamas automatiškai. 

d) Vairavimo sistemą turi galėti valdyti vienas asmuo ir net esant didžiausiai grimzlei tam turi 
nereikėti ypač didelės jėgos. 
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e) Tam tikrais atvejais iš laivo vairavimo vietos turi būti galima įjungti vaizdinius ir garso 
signalus, privalomus pagal nacionalinės arba tarptautinės laivybos institucijos taisykles. 

f) Jei tarp laivo vairavimo vietos ir laivo pirmagalio zonos, laivagalio, gyvenamųjų patalpų ir 
mašinų skyrių nėra tiesioginio ryšio, turi būti įrengta žodinių pranešimų perdavimo 
sistema. Ryšys su mašinų skyriais gali būti užtikrinamas optiniu arba garsiniu signalu. 

g) Būtiną laivo valtį įgulos narys turi galėti nuleisti pats vienas ir per tinkamą laiką. 

h) Laive turi būti iš laivo vairavimo vietos valdomas paieškos prožektorius. 

i) Svirtims ir panašioms sukamosioms keliamųjų įtaisų dalims valdyti turi nereikėti didesnės 
negu 160 N jėgos. 

k) Bendrijos sertifikate įrašyti vilkimo suktuvai turi būti motoriniai. 

l) Triumo ir denio plovimo siurbliai turi būti motoriniai. 

m) Pagrindiniai valdymo blokai ir kontrolės prietaisai turi būti išdėstyti ergonomiškai. 

n) Pagal 6.01 straipsnio 1 dalį būtiną įrangą turi būti galima valdyti nuotoliniu būdu iš laivo 
vairavimo vietos. 

1.2 Standartas S2 

a) Atskirai eksploatuojamuose motoriniuose laivuose: 

 standartas S1 ir papildomai įrengtas laivapriekio privairavimo įrenginys, kurį galima 
valdyti iš laivo vairavimo vietos; 

b) Motoriniuose laivuose, varomuose bortais sukabintų plaukiojančių priemonių sąstate: 

 standartas S1 ir papildomai įrengtas laivapriekio privairavimo įrenginys, kurį galima 
valdyti iš laivo vairavimo vietos; 

c) Motoriniuose laivuose, varančiuose stumiamas vilkstines, kurias sudaro pats motorinis 
laivas ir kita prieš jį esanti plaukiojanti priemonė: 

 standartas S1 ir papildomai įrengti hidrauliniai arba elektriniai sukabinamieji suktuvai. 
Tačiau ši įranga nėra būtina, jei pirmame stumiamos vilkstinės laive yra laivapriekio 
privairavimo įrenginys, kuris gali būti valdomas iš stumiančiojo motorinio laivo vairavimo 
vietos; 
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d) Stūmikuose, varančiuose stumiamą vilkstinę: 

 standartas S1 ir papildomai įrengti hidrauliniai arba elektriniai sukabinamieji suktuvai. 
Tačiau ši įranga nėra būtina, jei pirmojoje stumiamos vilkstinės plaukiojančioje priemonėje 
yra laivapriekio privairavimo įrenginys, kuris gali būti valdomas iš stūmiko vairavimo 
vietos; 

e) Keleiviniuose laivuose: 

 standartas S1 ir papildomai įrengtas laivapriekio privairavimo įrenginys, kurį galima 
valdyti iš laivo vairavimo vietos. Tačiau ši įranga nėra būtina, jei keleivinio laivo varomoji 
ir vairavimo sistemos užtikrina lygiavertį manevringumą. 

23.10 straipsnis 

(Palikta tuščia) 

23.11 straipsnis 

(Palikta tuščia) 

23.12 straipsnis 

(Palikta tuščia) 

23.13 straipsnis 

(Palikta tuščia) 

23.14 straipsnis 

(Palikta tuščia) 

23.15 straipsnis 

(Palikta tuščia) 
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IV DALIS 

24 SKYRIUS 

P E R E I N A M O J O  L A I K O T A R P I O  I R  B A I G I A M O S I O S  N U O S T A T O S  

24.01 straipsnis 

Pereinamojo laikotarpio nuostatų taikymas jau eksploatuojamoms plaukiojančioms priemonėms 

1. 24.02–24.04 straipsnių nuostatos taikomos tik plaukiojančioms priemonėms, kurios ...* turi 
galiojantį laivo sertifikatą pagal reglamentą dėl Reino upe plaukiojančių laivų tikrinimo, 
galiojusį 1994 m. gruodžio 31 d., arba kurie 1994 m. gruodžio 31 d. buvo statomos arba 
perstatomos. 

2. Plaukiojančioms priemonėms, kurioms netaikoma 1 dalis, taikomos 24.06 straipsnio nuostatos. 

24.02 straipsnis 

Leidžiančios nukrypti nuostatos, taikomos jau eksploatuojamoms plaukiojančioms priemonėms 

1. Nepažeidžiant 24.03 ir 24.04 straipsnių, plaukiojančios priemonės, kurios atitinka ne visas šios 
direktyvos nuostatas, turi 

a) būti pritaikytos, kad šias nuostatas atitiktų pagal toliau lentelėje išvardytas pereinamojo 
laikotarpio nuostatas, ir 

b) kol nebus pritaikytos, atitikti reglamentą dėl Reino upe plaukiojančių laivų tikrinimo, 
galiojusį 1994 m. gruodžio 31 d. 

                                                 
*  2 metai nuo šios direktyvos įsigaliojimo dienos. 
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2. Toliau pateiktoje lentelėje vartojami šie sąvokų apibrėžimai: 

- „N.R.C.“: nuostata netaikoma plaukiojančioms priemonėms, kurios jau yra 
eksploatuojamos, nebent atitinkamos jų dalys yra pakeistos arba perstatytos, t. y. nuostata 
taikoma tik neseniai pastatytoms plaukiojančioms priemonėms ir atitinkamų dalių arba 
zonų pakeitimui arba perstatymui. Jei esamos dalys pakeičiamos tokios pat rūšies 
atsarginėmis dalimis naudojant tokią pat technologiją, tai nėra pakeitimas („R“), kaip 
apibrėžta pereinamojo laikotarpio nuostatose. 

-  „Išduodant ar atnaujinant Bendrijos sertifikatą“: Šios nuostatos turi būti laikomasi 
išduodant kitą Bendrijos sertifikatą arba jį atnaujinant po nurodytos datos. 
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Straipsnis ir 
dalis 

TURINYS GALUTINIS TERMINAS IR PASTABOS 

 3 SKYRIUS  
3.03 straipsnio 
1 dalies a 
punktas 

Taraninės pertvaros įrengimo vieta N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2035 1 1 

Gyvenamosios patalpos N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2010 1 1 

 2 dalis 

Saugos įranga N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2015 1 1 

 4 dalis Dujoms nelaidus gyvenamųjų patalpų 
atitvėrimas nuo mašinų skyrių, katilinių ir 
triumų 

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2010 1 1 

 5 dalies 2 
pastraipa 

 
Achterpiko pertvarų durų stebėsena 

 
N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2010 1 1 

 7 dalis Laivapriekio zonose esantys neišsikišantys 
inkarai 

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2041 1 1 

3.04 straipsnio 
3 dalies antras 
sakinys 

Mašinų skyriuose naudojama izoliacinė 
medžiaga 

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą 

 3 dalies 
trečias ir 
ketvirtas 
sakiniai 

Angos ir užraktai N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą 

3.04 straipsnio 
6 dalis 

Mašinų skyrių išėjimai Mašinų skyriuose, kurie iki 1995 m. pagal 
1.01 straipsnį nebuvo laikomi mašinų skyriais, 
N.R.C. turi būti įrengtas antras išėjimas ne 
vėliau kaip išduodant arba atnaujinant 
Bendrijos sertifikatą po 2035 1 1 

 5 SKYRIUS  
5.06 straipsnio 
1 dalies pirmas 
sakinys 

Mažiausias greitis Iki 1996 m. pradėtoms statyti plaukiojančioms 
priemonėms, ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2035 1 1 
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 6 SKYRIUS  
6.01 straipsnio 
1 dalis 

5 skyriuje nustatytas manevringumas N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2035 1 1 

 3 dalis Nuolatinis pasvirimas ir aplinkos temperatūra N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2010 1 1 

 7 dalis Laivo vairo balerių konstrukcija Iki 1996 m. pradėtoms statyti plaukiojančioms 
priemonėms: N.R.C., ne vėliau kaip išduodant 
arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 
2015 1 1 

6.02 straipsnio 
2 dalis 

Viena operacija, kurios pakanka antrajam 
pavaros įtaisui valdyti 

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2010 1 1 

 3 dalis 5 skyriuje nustatytas manevringumas, 
užtikrinamas antruoju pavaros įtaisu (rankinė 
eksploatacija) 

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2035 1 1 

6.03 straipsnio 
1 dalis 

Kitų naudotojų prijungimas prie hidraulinio 
vairo mechanizmo pavaros įtaiso 

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2010 1 1 

 2 dalis Atskiri hidrauliniai rezervuarai N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2010 1 1 

6.05 straipsnio 
1 dalis 

Rankinės pavaros vairaratis, kuris nėra varomas 
mechanizuotu pavaros įtaisu 

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2010 1 1 

6.06 straipsnio 
1 dalis 

Dvi nepriklausomos įjungimo sistemos N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2015 1 1 

6.07 straipsnio 
2 dalies a 
punktas 

Hidraulinio rezervuaro ir eksploatacinio slėgio 
lygio kontrolės prietaisai 

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2010 1 1 

 2 dalies e 
punktas 

Buferinių įtaisų stebėsena N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą 

6.08 straipsnio 
1 dalis 

Reikalavimai elektros įrangai pagal 9.20 
straipsnį 

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2015 1 1 
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 7 SKYRIUS  
7.02 straipsnio 
3 dalies 
 antra 
pastraipa 

Neribotas matomumas įprastoje vairininkui 
matomo vaizdo ašyje 

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2015 1 1 

 5 dalis Mažiausias laidumas šviesai N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2010 1 1 

7.03 straipsnio 
7 dalis 

Avarinių signalų išjungimas N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą, nebent vairinė 
buvo suprojektuota taip, kad naudodamas 
radiolokacinę įrangą laivą galėtų veisti vienas 
asmuo 

 8 dalis Automatinis perjungimas į kitą elektros 
energijos šaltinį 

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2010 1 1 

7.04 straipsnio
 1 dalis 

Pagrindinių variklių ir vairavimo sistemų 
valdymas 

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą 

 2 dalis Pagrindinio variklio valdymas Nebent vairinės buvo suprojektuotos taip, kad 
naudodamas radiolokacinę įrangą laivą galėtų 
vesti vienas asmuo: N.R.C., ne vėliau išduodant 
arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2035 1 
1, jei eigos kryptį galima nustatyti tiesiogiai; 
2010 1 1 – kitiems varikliams 

7.09 straipsnis Avarinės signalizacijos sistema N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2010 1 1 

7.12 straipsnio 
pirma pastraipa 

Įtraukiamosios vairinės N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą 
Nehidraulinė nuleidimo sistema: ne vėliau kaip 
išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą 
po 2035 1 1 

 antra ir
 trečia 
pastraipos  

 N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą 
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 8 SKYRIUS  
8.01 straipsnio
 3 dalis 

Tik vidaus degimo varikliai, deginantys kurą, 
kurio pliūpsnio temperatūra yra didesnė nei 
55°C 

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2015 1 1 

8.02 straipsnio
 1 dalis 

Variklių apsauga nuo netyčinio įjungimo N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2010 1 1 

 4 dalis Automatinė variklio detalių apsauga N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą 

8.03 straipsnio 
2 dalis 

Kontrolės prietaisai N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2010 1 1 

 3 dalis Automatinė apsauga nuo greičio viršijimo N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2010 1 1 

 5 dalis Veleno įdėklų konstrukcija N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2015 1 1 

8.05 straipsnio
 1 dalis 

Plieninės skystojo kuro talpyklos N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2015 1 1 

 2 dalis Automatinis talpyklų sklendžių uždarymas N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą 

 3 dalis Draudimas įrengti kuro talpyklas prieš taraninę 
pertvarą 

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2010 1 1 

 4 dalis Draudimas įrengti kuro talpyklas ir jų armatūrą 
virš variklių arba išmetamųjų vamzdžių 

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2010 1 1. 
Iki tol saugus kuro šalinimas užtikrinamas 
atitinkamais įtaisais. 
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 6 dalies 
trečias–penktas 
sakiniai 

Alsuoklių ir jungiamųjų vamzdžių montavimas 
ir matavimai 

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2010 1 1 

8.05 straipsnio
 7 dalis 

Uždaromasis įtaisas turi būti valdomas iš denio N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2015 1 1 

 9 dalies 
pirmas sakinys 

Talpos matavimo prietaisų rodmenys turi būti 
įskaitomi iki didžiausio pripildymo lygio 

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2010 1 1 

 13 dalis Ne tik pagrindinių variklių, bet ir kitų variklių, 
būtinų saugiai laivo eksploatacijai, kuro 
talpyklų lygio kontrolė 

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2015 1 1 

8.08 straipsnio 
8 dalis 

Paprasto uždaromojo įtaiso nepakanka balasto 
patalpoms sujungti su triumų, kuriuose galima 
vežti balastą, nusausinimo vamzdžiais 

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2010 1 1 

 9 dalis Matavimo įtaisai triumuose N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2010 1 1 

8.09 straipsnio 
2 dalis 

Įrenginiai tepaluotam vandeniui surinkti ir 
panaudoto tepalo saugyklos 

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2010 1 1 

8.10 straipsnio 
3 dalis 

65 dB(A) stovinčių laivų keliamo triukšmo riba N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2015 1 1 
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 8a SKYRIUS  
 Taikomos reglamento dėl Reino upe 

plaukiojančių laivų tikrinimo pereinamojo 
laikotarpio nuostatos dėl 8a skyriaus 

 

 9 SKYRIUS  
9.01 straipsnio
 1 dalies 
antras sakinys 

Atitinkami dokumentai, kurie turi būti pateikti 
tikrinimo įstaigai 

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2035 1 1 

 2 dalies 
 antra 
įtrauka 

Pagrindinio skirstomojo skydo, avarinio 
skirstomojo skydo ir skirstomojo skydo 
komutavimo schemos, kurios turi būti laikomos 
laive 

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2010 1 1 

 3 dalis Vidaus ir denio aplinkos temperatūra N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2010 1 1 

9.02 straipsnio  
1–3 dalys 

Elektros tiekimo sistemos N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2010 1 1 

9.05 straipsnio  
4 dalis 

Įžeminimo laidų skerspjūvis N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2015 1 1 

9.11 straipsnio 
4 dalis 

Veiksmingas vėdinimas, kai akumuliatoriai 
įrengti uždarame skyriuje, spintoje ar dėžėje 

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą 

9.12 straipsnio  
2 dalies d 
punktas 

Skirstomieji įrenginiai N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2015 1 1 

 3 dalies b 
punktas 

Įžeminimo nustatymo įtaisas, galintis duoti 
vaizdo ir garso avarinį signalą 

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2010 1 1 

 9.13 
straipsnis 

Avariniai srovės pertraukikliai N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2010 1 1 
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9.14 straipsnio 
3 dalies antras 
sakinys 

Draudimas vieno poliaus perjungiklius 
montuoti skalbyklose, vonios kambariuose, 
prausyklose ir kitose patalpose, kuriose yra 
vandens tiekimo įrangos 

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2010 1 1 

9.15 straipsnio
 2 dalis 

Mažiausias vieno kabelio skerspjūvis, lygus 1,5 
mm² 

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2010 1 1 

 9 dalis Prie įtraukiamųjų vairinių prijungti kabeliai N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2010 1 1 

9.16 straipsnio 
3 dalies antras 
sakinys 

Antra grandinė N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2015 1 1 

9.19 straipsnis Mechaninės įrangos avarinės signalizacijos ir 
saugos sistemos 

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2015 1 1 

9.20 straipsnis Elektroninė įranga N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2035 1 1 

9.21 straipsnis Elektromagnetinis suderinamumas N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2035 1 1 
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 10 SKYRIUS  
10.01 straipsnis Inkaro įranga N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 

atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2010 1 1 
10.02 straipsnio 
2 dalies a 
punktas 

Švartavimosi ir kitų lynų sertifikatas Pirmasis lynas laive pakeičiamas: N.R.C., ne 
vėliau kaip 2008 1 1 
Antrasis ir trečiasis lynai: 2013 1 1 

10.03 straipsnio 
1 dalis 

Europos standartas Pakeitus – ne vėliau kaip 2010 1 1 

 2 dalis Tinkamumas A, B ir C kategorijos gaisrams 
gesinti 

Pakeitus – ne vėliau kaip 2010 1 1 

 4 dalis CO2 kiekio ir patalpos dydžio santykis Pakeitus – ne vėliau kaip 2010 1 1 
10.03a 
straipsnis 

Stacionarios gaisro gesinimo sistemos 
gyvenamosiose patalpose, vairinėse ir keleivių 
zonose 

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2035 1 1 

10.03b 
straipsnis 

Stacionarios gaisro gesinimo sistemos mašinų 
skyriuose, katilinėse ir siurblinėse 

1 

10.04 straipsnis Europos standarto taikymas valtims N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2015 1 1 

10.05 straipsnio 
2 dalis 

Pripučiamos gelbėjimo liemenės N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2010 1 1. 
Gelbėjimo liemenės, kurios laive buvo 
2003 9 30, gali būti naudojamos iki Bendrijos 
sertifikato išdavimo arba atnaujinimo po 
2010 1 1. 

                                                 
1 1. Stacionarios CO2 naudojančios gaisro gesinimo sistemos, įrengtos iki 1980 m. spalio 1 d., gali būti toliau naudojamos iki 

Bendrijos sertifikato išdavimo ar atnaujinimo po 2035 m. sausio 1 d., jei jos atitinka 7.03 straipsnio 5 dalies reikalavimus 
pagal Laivyvbos Reino upe centrinės komisijos rezoliuciją 1975-I-23. 

2. Stacionarios CO2 naudojančios gaisro gesinimo sistemos, įrengtos 1992 m. balandžio 1 d. – 1994 m. gruodžio 31 d., gali 
būti toliau naudojamos iki Bendrijos sertifikato išdavimo ar atnaujinimo po 2035 m. sausio 1 d., jei jos atitinka 1994 m. 
gruodžio 31 d. galiojančio Reino upe plaukiojančių laivų tikrinimo reglamento 7.03 straipsnio 5 dalies reikalavimus. 

3. Laivybos Reino upe centrinės komisijos rekomendacijos dėl 1994 m. gruodžio 31 d. galiojančio Reino upe plaukiojančių 
laivų tikrinimo reglamento 7.03 straipsnio 5 dalies, priimtos 1992 m. balandžio 1 d. – 1994 m. gruodžio 31 d., galioja iki 
Bendrijos sertifikato išdavimo ar atnaujinimo po 2035 m. sausio 1 d. 

4. 10.03b straipsnio 2 dalies a punktas taikomas tik iki Bendrijos sertifikato išdavimo ar atnaujinimo po 2035 m. sausio 1 d., 
jei šie įrenginiai buvo sumontuoti laivuose, pradėtuose statyti po 1992 m. spalio 1 d. 
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 11 SKYRIUS  
11.02 straipsnio 
4 dalis 

Išorinių denių kraštų bei darbo vietų įrengimas N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2015 1 1 

11.04 straipsnis Šoniniai deniai 1 Bendrijos sertifikato išdavimas arba 
atnaujinimas pirmą kartą po 2035 1 1, jei jų 
plotis didesnis negu 7,30 m 

11.05 straipsnio 
1 dalis 

Patekimas į darbo vietas N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2035 1 1 

 2 ir 3 dalys Durys ir įėjimai, išėjimai ir koridoriai, kurių 
grindų lygio skirtumas yra didesnis nei 0,50 m 

Išduodant ar atnaujinant Bendrijos sertifikatą 

 4 dalis Laiptai darbo patalpose, kuriose nuolat yra 
įgula 

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2035 1 1 

11.06 straipsnio 
2 dalis 

Išėjimai ir avariniai išėjimai N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2035 1 1 

11.07 straipsnio 
1 dalies antras 
sakinys 

Kopėčios, pakopos ir panašūs įtaisai N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2035 1 1 

 2 ir 3 dalys  Išduodant ar atnaujinant Bendrijos sertifikatą 
11.10 straipsnis Liukų dangčiai N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 

atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2010 1 1 
11.11 straipsnis Suktuvai N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 

atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2010 1 1 
11.12 straipsnio 
2–6 dalys ir 8–
10 dalys 

Kranai: gamintojo lentelė, didžiausios leistinos 
apkrovos, apsauginiai įtaisai, apskaičiavimo 
bandymas, ekspertų atliekamas patikrinimas, 
laive laikomi sertifikatai 

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2015 1 1 

11.13 straipsnis Degiųjų skysčių laikymas N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą 

 

 

                                                 
1  Ši nuostata taikoma laivams, pradėtiems statyti po 1994 12 31, ir laivams, eksploatuojamiems laikantis šių išlygų: 
 Renovuojant visą denio zoną, turi būti laikomasi 11.04 straipsnio reikalavimų. 
 Tais atvejais, kai perstatant šoninio denio pločio prošvaisos pakeitimas apima visą šoninių denių ilgį: 
a) turi būti laikomasi 11.04 straipsnio, jei prieš šoninių denių perstatymą iki 0,90 m aukščio, šoninio denio pločio prošvaisa 

arba virš šio aukščio esanti pločio prošvaisa turi būti sumažinta, 
b) prieš šoninių denių perstatymą iki 0,90 m aukščio, šoninio denio pločio prošvaisa arba virš šio aukščio esanti pločio 

prošvaisa turi būti ne mažesnė už 11.04 straipsnyje nurodytus dydžius. 
 



 
13274/1/05 REV 1  AP/aj 255 
II PRIEDAS DG C III  LT 

 

 12 SKYRIUS  
12.01 straipsnio 
1 dalis 

Gyvenamosios patalpos, skirtos nuolat laive 
gyvenantiems asmenims 

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2035 1 1 

12.02 straipsnio 
3 dalis 

Grindų padėtis N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2035 1 1 

 4 dalis Gyvenamosios ir miegamosios patalpos N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2035 1 1 

 6 dalis Gyvenamųjų patalpų aukštis N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2035 1 1 

 8 dalis Laisvasis bendro naudojimo gyvenamųjų 
patalpų plotas 

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2035 1 1 

 9 dalis Patalpų tūris N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2035 1 1 

 10 dalis Oro erdvės tūris vienam asmeniui N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2035 1 1 

 11 dalis Durų dydis N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2035 1 1 

 12 dalies a  
 ir b punktai 

Laiptų padėtis N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2035 1 1 

 13 dalis Vamzdžiai, kuriais teka pavojingos dujos arba 
skysčiai 

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2035 1 1 

12.03 straipsnis Sanitariniai įrenginiai N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2035 1 1 

12.04 
staraipsnis 

Laivo virtuvės N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2035 1 1 

12.05 straipsnis Geriamasis vanduo N.R.C., ne vėliau kaip 2006 12 31 
12.06 straipsnis Šildymas ir vėdinimas N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 

atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2035 1 1 
12.07 straipsnio 
1 dalies antras 
sakinys 

Kita gyvenamųjų patalpų įranga N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2035 1 1 
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 15 SKYRIUS  
15.01 straipsnio 
1 dalies d 
punktas 

9.14 straipsnio 3 dalies antro sakinio 
netaikymas didesnei nei 50V nominaliajai 
įtampai 

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2010 1 1 

 2 dalies c 
punktas 

Draudimas naudoti kietojo kuro šildytuvus 
pagal 13.07 straipsnį 

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2010 1 1 
Ši nuostata netaikoma plaukiojančioms 
priemonėms, turinčioms kietojo kuro variklius 
(garo variklius). 

 e punktas Draudimas naudoti suskystintųjų dujų 
prietaisus pagal 14 skyrių 

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2045 1 1 

15.02 straipsnio 
2 dalis 

Pertvarų skaičius ir vieta N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2045 1 1 

 5 dalies 
antras sakinys 

Ribinės grimzlės linija, jei nėra pertvarų denio Keleiviniams laivams, pradėtiems statyti iki 
1996 1 1, reikalavimas taikomas N.R.C. atveju 
ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant 
Bendrijos sertifikatą po 2045 1 1 

 10 dalies c 
punktas 

Uždarymo trukmė N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2015 1 1 

 12 dalis Optinė avarinė signalizacijos sistema N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą 

 15 dalis Mažiausias dvigubų dugnų aukštis arba 
bortinės erdvės plotis 

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2045 1 1 

15.03 straipsnio 
1–6 dalys 

Neapgadinto laivo stovumas N.R.C. ir padidinus didžiausią keleivių skaičių, 
ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant 
Bendrijos sertifikatą po 2045 1 1 

 7 ir 8 dalys Apgadinto laivo stovumas N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2045 1 1 

 9 dalis dviejų skyrių būsena N.R.C. 
 10–13 
dalys 

Apgadinto laivo stovumas N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2045 1 1 
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15.05 straipsnio 
2 dalies a 
punktas 

Keleivių skaičius, kuriam skirtos evakuacijos 
zonos buvimas buvo įrodytas pagal 15.06 
straipsnio 8 dalį 

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2045 1 1 

 b punktas Keleivių skaičius, į kurį buvo atsižvelgta 
atliekant stovumo apskaičiavimą pagal 15.03 
straipsnį 

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2045 1 1 

15.06 straipsnio 
1 dalies a 
punktas 

Keleiviams skirtos patalpos visuose deniuose 
laivagalio link nuo taraninės pertvaros lygio ir 
laivapriekio link nuo achterpiko pertvaros lygio

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2045 1 1 

 3 dalies c 
punkto pirmas 
sakinys 

Išėjimų aukščio prošvaisa N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2045 1 1 

antras sakinys Keleivių kajučių ir kitų mažų patalpų pločio 
prošvaisa 

0,7 m dydžiui – N.R.C., ne vėliau kaip 
išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą 
po 2045 1 1 

15.06 straipsnio 
3 dalies f 
punkto pirmas 
sakinys 

Avarinių išėjimų dydis N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2045 1 1 

 g punktas Išėjimai iš patalpų, skirtų riboto judrumo 
asmenims 

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2045 1 1 

 4 dalies d 
punktas 

Durys, skirtos naudoti riboto judrumo 
asmenims 

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2045 1 1 

 5 dalis Reikalavimai jungiamiesiems koridoriams N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2045 1 1 

 6 dalies b 
punktas 

Evakuacijos keliai į evakuacijos zonas N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2045 1 1 

 d punktas Draudimas evakuacijos keliuose įrengti 
skersinius, kopėčias ar pan. 

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2045 1 1 

 7 dalis Tinkama saugos nuorodų sistema N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2045 1 1 

 8 dalis Reikalavimai susirinkimo zonoms N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2045 1 1 

 9 dalis Reikalavimai keleivių zonų laiptams ir jų 
aikštelėms 

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2045 1 1 
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 10 dalies a 
punkto pirmas 
sakinys 

Turėklai pagal Europos standartą EN 
711:1995 

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2045 1 1 

antras sakinys Riboto judrumo asmenims skirtų falšbortų ir 
denio turėklų aukštis 

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2045 1 1 

15.06 straipsnio 
10 dalies b 
punkto antras 
sakinys 

Angų, paprastai naudojamų riboto judrumo 
asmenims įlaipinti arba išlaipinti, pločio 
prošvaisa 

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2045 1 1 

 13 dalis Riboto judrumo asmenims naudoti skirtos 
eismo zonos ir jų sienos 

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2045 1 1 

 14 dalies 
pirmas sakinys 

Eismo zonų stiklo durų bei sienų ir langų 
stiklų konstrukcija 

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2045 1 1 

 15 dalis Reikalavimai antstatams arba jų stogams, 
sudarytiems tik iš panoraminių langų 

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2045 1 1 

 16 dalis Geriamojo vandens sistemos pagal 12.05 
straipsnį 

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2006 12 31

 17 dalies 
antras sakinys 

Reikalavimai tualetams, skirtiems naudoti 
riboto judrumo asmenims 

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2045 1 1 

 18 dalis Kajučių, kuriose nėra atsidarančių langų, 
vėdinimo sistema 

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2045 1 1 

 19 dalis 15.06 straipsnio reikalavimai patalpoms, 
kuriose gyvena įgulos nariai arba laive 
dirbantis personalas 

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2045 1 1 

15.07 straipsnis Reikalavimai varomajai sistemai N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2045 1 1 

15.08 straipsnio 2 
dalis 

Reikalavimai keleivių zonų garsiakalbių 
sistemoms 

Keleiviniams laivams, kurių LWL mažesnis nei 
40 m arba skirtiems ne daugiau nei 75 
asmenims, nuostata taikoma N.R.C., ne vėliau 
kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos 
sertifikatą po 2010 1 1 

 3 dalis Reikalavimai avarinei signalizacijos sistemai Į vienos dienos reisus plaukiantiems laivams 
nuostata taikoma N.R.C., ne vėliau kaip 
išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą 
po 2010 1 1 

 4 dalis Kiekvieno vandeniui nelaidaus skyriaus 
triumo vandens lygio kontrolės signalas 

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2010 1 1 
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 5 dalis Du motoriniai triumo siurbliai N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 

atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2010 1 1 
 6 dalis Stacionari triumo vandens pašalinimo sistema N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 

atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2015 1 1 
 8 dalis Patalpose po deniu esančių CO2 sistemų 

vėdinimo sistemos 
N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2010 1 1 

15.09 straipsnio 3 
dalis 

Tinkama perkėlimo iš laivo įranga N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2010 1 1 

15.09 straipsnio 4 
dalis 

Vaikams skirta asmeninė gelbėjimo įranga Iki Bendrijos sertifikato išdavimo arba 
atnaujinimo po 2010 1 1 ši įranga laikoma 
asmeninės gelbėjimo įrangos pakaitalu 

 Gelbėjimo įranga Keleiviniuose laivuose, kuriuose kolektyvinės 
gelbėjimo priemonės pagal 15.09 straipsnio 
5 dalį buvo įrengtos iki 2005 1 1, šios 
priemonės laikomos asmeninių gelbėjimo 
priemonių pakaitalu. 
Keleiviniuose laivuose, kuriuose kolektyvinės 
gelbėjimo priemonės pagal 15.09 straipsnio 
6 dalį buvo įrengtos iki 2005 1 1, jos laikomos 
asmeninių gelbėjimo priemonių pakaitalu iki 
Bendrijos sertifikato išdavimo arba atnaujinimo 
po 2010 1 1. 

 5 dalies b ir 
c punktai 

Pakankamai vietos atsisėsti esant bent 750 N 
plūdrumui 

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2010 1 1 

 f punktas Stovus diferentas ir tinkami greiferiniai įtaisai N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2010 1 1 

 i punktas Tinkamos priemonės persikelti iš evakuacijos 
zonų į gelbėjimo plaustus 

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2010 1 1 

 10 dalis Gelbėjimo valtis, turinti variklį ir paieškos 
prožektorių 

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2010 1 1 

15.10 straipsnio 2 
dalis 

9.16 straipsnio 3 dalis taip pat taikoma 
koridoriams ir keleiviams skirtoms poilsio 
patalpoms 

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2015 1 1 

 3 dalis Pakankamas avarinis apšvietimas Avariniam apšvietimui – N.R.C., ne vėliau kaip 
išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą 
po 2015 1 1 
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15.10 straipsnio 4 
dalis 

Avarinė jėgainė Į vienos dienos reisus plaukiantiems laivams, 
kurių LWL yra 25 m arba mažesnis, nuostata 
taikoma N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2015 1 1 

 f punktas Avarinis energijos tiekimas paieškos 
prožektoriams pagal 10.02 straipsnio 2 dalies 
i punktą 

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2015 1 1 

 i punktas Avarinis energijos tiekimas liftams ir 
keliamajai įrangai pagal 15.06 straipsnio 9 
dalies antrą sakinį 

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2015 1 1 

 6 dalis Reikalavimai avarinei jėgainei:  
 - Pertvaros pagal 15.11 straipsnis 2 dalį N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 

atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2015 1 1 
 - kabelių įrengimas N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 

atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2015 1 1 
 - Avarinė jėgainė virš ribinės grimzlės 

linijos 
N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2015 1 1 

15.11 straipsnis Priešgaisrinė sauga  
 1 dalis Medžiagų ir sudedamųjų dalių tinkamumas 

priešgaisrinei saugai 
N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2045 1 1 

 2 dalis Pertvarų konstrukcija N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2045 1 1 

 3 dalis Patalpose, išskyrus mašinų skyrius ir 
saugyklas, naudojami dažai, lakas ir kitos 
medžiagos paviršiui apdoroti bei denio 
dangos turi turėti antipireno savybių 

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2015 1 1 

 4 dalis Holų lubos ir sienų plakiruotė pagaminta iš 
nedegių medžiagų 

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2045 1 1 

 5 dalis Susirinkimo zonų baldai ir įranga, pagaminti 
iš nedegios medžiagos 

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2045 1 1 

 6 dalis Išbandyta pagal kodeksą N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2045 1 1 

 7 dalis Holų izoliacinės medžiagos N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2045 1 1 

 8 dalis Reikalavimai pertvarose įstatytoms durims N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2045 1 1 
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 9 dalis Sienos Laivų su kajutėmis, neturintiems automatinių 

didelio slėgio vandens purškimo sistemų – 
sienų tarp kajučių galams: N.R.C., ne vėliau 
kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos 
sertifikatą po 2010 1 1 

 10 dalis Pertvaros N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2045 1 1 

15.11 straipsnio 
11 dalis 

Priešgaisrinės pertvaros N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2045 1 1 

 12 dalies 
antras sakinys 

Laiptai iš plieno arba kitos lygiavertės nedegios 
medžiagos 

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2045 1 1 

 13 dalis Vidinių laiptų atitvėrimas N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2045 1 1 

 14 dalis Vėdinimo sistemos ir oro tiekimo sistemos N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2045 1 1 

 15 dalis Laivo virtuvių vėdinimo sistemos ir viryklės su 
gartraukiais 

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2045 1 1 

 16 dalis Valdymo centrai, trapo šachtos, susirinkimo 
zonos ir dūmų ištraukimo sistemos 

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2045 1 1 

 17 dalis Priešgaisrinės signalizacijos sistema Į vienos dienos reisus plaukiantiems laivams: 
N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2010 1 1 

15.12 straipsnio 
1 dalis 

Nešiojami gesintuvai Gesintuvams ir gesinimo medžiagoms laivo 
virtuvėse, kirpyklose ir parfumerijos 
parduotuvėse: N.R.C., ne vėliau kaip išduodant 
arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą 

 2 dalis Hidrantų sistema Antrajam gaisro gesinimo siurbliui: N.R.C., ne 
vėliau kaip išduodant arba atnaujinant 
Bendrijos sertifikatą po 2010 1 1 

 3 dalis Reikalavimai hidrantų sistemoms Slėgiui ir vandens srovės ilgiui: N.R.C., ne 
vėliau kaip išduodant arba atnaujinant 
Bendrijos sertifikatą po 2010 1 1 

 6 dalis Medžiagos, apsauga nuo darbo sutrikimų N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2010 1 1 



 
13274/1/05 REV 1  AP/aj 262 
II PRIEDAS DG C III  LT 

 
15.12 straipsnio 
7 dalis 

Vamzdžių ir hidrantų apsauga nuo užšalimo N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2010 1 1 

 8 dalies b 
punktas 

Savarankiškas gaisro gesinimo siurblių 
veikimas 

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2010 1 1 

 c punktas Vandens srovės ilgis visuose deniuose N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2010 1 1 

 d punktas Gaisro gesinimo siurblių įrengimas N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2010 1 1 

 9 dalis Gaisro gesinimo sistema mašinų skyriuose N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2045 1 1 

15.14 straipsnio 
1 dalis 

Nuotekų surinkimo ir šalinimo įranga Laivams su kajutėmis, kuriuose yra ne daugiau 
nei 50 gultų, ir į vienos dienos reisus 
plaukiantiems laivams: N.R.C., ne vėliau kaip 
išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą 
po 2045 1 1 

 2 dalis Reikalavimai nuotekų surinkimo talpykloms Laivams su kajutėmis, kuriuose yra ne daugiau 
nei 50 gultų, ir į vienos dienos reisus 
plaukiantiems laivams, kuriuose telpa ne 
daugiau nei 50 keleivių: N.R.C., ne vėliau kaip 
išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą 
po 2045 1 1 

15.15 straipsnio 
1 dalis 

Apgadinto laivo stovumas N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2045 1 1 

 4 dalis (Paliekama tuščia)  
 5 dalis Gelbėjimo valties, platformos arba lygiaverčio 

įrenginio įrengimas 
Keleiviniams laivams, turintiems leidimą vežti 
ne daugiau nei 250 keleivių arba įrengti 50 
gultų: N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2010 1 1 

15.15 straipsnio 
6 dalis 

Gelbėjimo valties, platformos arba lygiaverčio 
įrenginio įrengimas 

Keleiviniams laivams, turintiems leidimą vežti 
ne daugiau nei 250 keleivių arba įrengti 50 
gultų: N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2010 1 1 

 9 dalies a 
punktas 

Suskystintųjų dujų įrenginių avarinės 
signalizacijos sistemos 

N.R.C., ne vėliau kaip atnaujinant sertifikatą 
pagal 14.15 straipsnį 

 b punktas Kolektyvinės gelbėjimo priemonės pagal 15.09 
straipsnio 5 dalį 

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2010 1 1 
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 16 SKYRIUS  
16.01 straipsnio 
2 dalis 

Specialūs suktuvai arba lygiaverčiai 
sukabinamieji įtaisai 

Reikalavimas taikoma plaukiojančioms 
priemonėms, kurioms licencijos stumti neturint 
tinkamos tvirtinamosios įrangos buvo išduotos 
iki 1995 1 1, tik N.R.C., ne vėliau kaip 
išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą 
po 2035 1 1. 

16.01 straipsnio 
3 dalies 
paskutinis 
sakinys 

Reikalavimai pavaros įtaisams N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2035 1 1 

 17 SKYRIUS  
17.02 straipsnio 
3 dalis 

Papildomi reikalavimai Taikomos tokios pat pereinamojo laikotarpio 
nuostatos, kaip nurodyta atitinkamame 
straipsnyje. 

17.03 straipsnio 
1 dalis 

Bendroji avarinės signalizacijos sistema N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą 

 4 dalis Didžiausia leidžiama apkrova N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą 

17.04 straipsnio 
2 ir 3 dalys 

Liekamasis saugus atstumas N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą 

17.05 straipsnio 
2 ir 3 dalys 

Liekamasis viršvandeninis bortas N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą 

17.06, 17.07  
ir 17.08 
straipsniai 

Šoninio svirimo bandymas ir stovumo 
patvirtinimas 

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą 

17.09 straipsnis Grimzlės žymės ir grimzlės skalės N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą 

 20 SKYRIUS  
 Taikomos reglamento dėl Reino upe 

plaukiojančių laivų tikrinimo pereinamojo 
laikotarpio nuostatos dėl 20 skyriaus 

 

 21 SKYRIUS  
21.01– 21.02 
straipsniai 

 Reikalavimai taikomi iki 1995 1 1 pastatytiems 
pramoginiams laivams, tik N.R.C., ne vėliau 
kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos 
sertifikatą po 2035 1 1. 
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24.03 straipsnis 

Leidžiančios nukrypti nuostatos, taikomos plaukiojančioms priemonėms, pradėtoms statyti 1976 m. 
balandžio 1 d. arba anksčiau 

1. Be 24.02 straipsnio nuostatų plaukiojančioms priemonėms, pradėtoms statyti 1976 m. 
balandžio 1 d. arba anksčiau, gali būti taikomos toliau išdėstytos nuostatos. 

 Toliau pateiktoje lentelėje vartojami šie sąvokų apibrėžimai: 

- „R.C.“: nuostata, netaikoma plaukiojančioms priemonėms, kurios jau yra eksploatuojamos, 
nebent atitinkamos jų dalys yra pakeistos arba perstatytos, t. y. nuostata taikoma tik 
atitinkamų dalių arba zonų pakeitimui arba perstatymui. Jei esamos dalys pakeičiamos 
tokios pat rūšies atsarginėmis dalimis naudojant tokią pat technologiją, tai nėra pakeitimas 
(„R“), kaip apibrėžta pereinamojo laikotarpio nuostatose. 

- „Išduodant ar atnaujinant Bendrijos sertifikatą“: Šios nuostatos turi būti laikomasi iki kito 
Bendrijos sertifikato išdavimo arba jo atnaujinimo po nurodytos datos. 

Straipsnis ir 
dalis 

TURINYS GALUTINIS TERMINAS IR PASTABOS 

 3 SKYRIUS  
3.03 straipsnio 
1 dalies a 
punktas 

Taraninės pertvaros įrengimo vieta R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant 
Bendrijos sertifikatą po 2035 1 1 

3.04 straipsnio 
2 dalis 

Bunkerių, gyvenamųjų patalpų ir keleivių zonų 
bendrieji paviršiai 

R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant 
Bendrijos sertifikatą po 2035 1 1 

 7 dalis Didžiausias leistinas garsinio slėgio lygis Išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą 
po 2015 1 1 

 4 SKYRIUS  
4.01 straipsnio
 2 dalis, 
4.02 ir 4.03 
straipsniai 

Saugus atstumas, viršvandeninis bortas, 
mažiausias viršvandeninis bortas 

Išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą 
po 2015 1 1 

 7 SKYRIUS  
7.01 straipsnio 
2 dalis 

Laivo sukeltas garsinis slėgis R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant 
Bendrijos sertifikatą po 2015 1 1 

7.05 straipsnio 
2 dalis 

Navigacinių žiburių stebėsena Išduodant ar atnaujinant Bendrijos sertifikatą 



 
13274/1/05 REV 1  AP/aj 265 
II PRIEDAS DG C III  LT 

 
 8 SKYRIUS  
8.08 straipsnio  
3 ir 4 dalys 

Mažiausias siurbimo pajėgumas ir vidinis 
nusausinimo vamzdžių skersmuo 

Išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą 
po 2015 1 1 

8.10 straipsnio 
2 dalis 

Plaukiančio laivo sukeltas triukšmas R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant 
Bendrijos sertifikatą po 2015 1 1 

 9 SKYRIUS  
9.01 straipsnis Reikalavimai elektros įrangai R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant 

Bendrijos sertifikatą po 2015 1 1 
9.03 straipsnis Apsauga nuo fizinio sąlyčio, kietųjų objektų ir 

vandens patekimo 
R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant 
Bendrijos sertifikatą po 2015 1 1 

9.06 straipsnis Didžiausia leistinoji įtampa R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant 
Bendrijos sertifikatą po 2015 1 1 

9.10 straipsnis Generatoriai ir varikliai R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant 
Bendrijos sertifikatą po 2015 1 1 

9.11 straipsnio
 2 dalis 

Akumuliatorių įrengimas R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant 
Bendrijos sertifikatą po 2015 1 1 

9.12 straipsnis Skirstomieji įrenginiai R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant 
Bendrijos sertifikatą po 2015 1 1 

9.14 straipsnis Instaliacijų jungiamosios detalės R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant 
Bendrijos sertifikatą po 2015 1 1 

9.15 straipsnis Kabeliai R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant 
Bendrijos sertifikatą po 2015 1 1 

9.17 straipsnis Navigaciniai žiburiai R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant 
Bendrijos sertifikatą po 2015 1 1 
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 12 SKYRIUS  
12.02 straipsnio 
5 dalis 

Triukšmas ir vibracija gyvenamosiose 
patalpose 

Išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą 
po 2015 1 1 

 15 SKYRIUS  
15.02 straipsnio 
5 dalis,  
 6 dalies 
pirmas sakinys, 
 7–11 dalys 
ir 13 dalis 

Ribinės grimzlės linija, jei nėra pertvarų denio R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant 
Bendrijos sertifikatą po 2045 1 1 

15.02 straipsnio 
16 dalis 

Vandeniui nelaidūs langai R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant 
Bendrijos sertifikatą po 2045 1 1 

15.04 straipsnis Saugus atstumas, viršvandeninis bortas, 
nugrimzdimo priemonės 

 R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant 
Bendrijos sertifikatą po 2045 1 1 

15.05 straipsnis Keleivių skaičius Išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą 
po 2015 1 1 

15.10 straipsnio 
4 dalis,  
 6 dalis,  
 7 dalis,  
 8 dalis ir
 11 dalis 

Avarinė jėgainė R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant 
Bendrijos sertifikatą po 2045 1 1 
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2. 15.11 straipsnio 3 dalies a punktas į vienos dienos reisus plaukiantiems laivams, pradėtiems 
statyti 1976 m. balandžio 1 d. arba anksčiau, taikomas iki pirmojo Bendrijos sertifikato 
išdavimo arba atnaujinimo po 2045 1 1 tik tada, jei į evakuacijos kelius atgręžtų paviršių dažai, 
lakas, dangos bei kitos medžiagos ir kitos skydų paviršiams apdoroti naudojamos medžiagos 
yra atsparios ugniai ir negali išskirti pavojingo dūmų arba nuodingųjų garų kiekio. 

3. 15.11 straipsnio 12 dalis į vienos dienos reisus plaukiantiems laivams, pradėtiems statyti 
1976 m. balandžio 1 d. arba anksčiau, taikoma iki pirmojo Bendrijos sertifikato išdavimo arba 
atnaujinimo po 2045 1 1 tik tada, jei pakanka to, kad vietoj atraminės plieno konstrukcijos 
laiptų įrengiami evakuacijos kelio funkciją atliekantys laiptai, kurie suprojektuojami taip, kad 
kilus gaisrui jais būtų galima naudotis maždaug tiek pat laiko, kiek atraminės plieno 
konstrukcijos laiptais. 

24.04 straipsnis 

Kitos leidžiančios nukrypti nuostatos 

1. Plaukiojančių priemonių, kurių mažiausias viršvandeninis bortas buvo nustatytas pagal 1983 m. 
kovo 31 d. galiojusio reglamento dėl Reino upe plaukiojančių laivų tikrinimo 4.04 straipsnį, 
savininko prašymu tikrinimo įstaiga viršvandeninį bortą gali nustatyti pagal 1995 m. sausio 1 d. 
galiojusio reglamento dėl Reino upe plaukiojančių laivų tikrinimo 4.03 straipsnį. 

2. Iki 1983 m. liepos 1 d. pradėtos statyti plaukiojančios priemonės neprivalo atitikti 9 skyriaus, 
tačiau turi atitikti bent 1983 m. kovo 31 d. galiojusio reglamento dėl Reino upe plaukiojančių 
laivų tikrinimo 6 skyrių. 

3. 15.06 straipsnio 3 dalies a–e punktai ir 15.12 straipsnio 3 dalies a punktas vienos žarnos ilgio 
taisyklės atžvilgiu taikomi tik po 1984 m. rugsėjo 30 d. pradėtoms statyti plaukiojančioms 
priemonėms ir atitinkamų zonų perstatymui ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos 
sertifikatą po 2045 m. sausio 1 d. 
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4. Jei pereinamojo laikotarpio nuostatoms netekus galios šio skyriaus nuostatas sunku taikyti 
praktiškai arba dėl jų taikymo patiriamos nepagrįstai didelės išlaidos, tikrinimo įstaiga gali 
leisti nukrypti nuo šių nuostatų remdamasi direktyvos 19 straipsnyje nurodyto komiteto 
rekomendacijomis. Šios leidžiančios nukrypti nuostatos turi būti įrašomos Bendrijos sertifikate. 

5. Jei šioje nuostatoje dėl įrangos konstrukcijos reikalavimų nurodomas Europos arba tarptautinis 
standartas, peržiūrėjus standartą tokia įranga gali būti toliau naudojama dar 20 metų nuo 
standarto peržiūros. 

24.05 straipsnis 

(Palikta tuščia) 

24.06 straipsnis 

Leidžiančios nukrypti nuostatos, taikomos plaukiojančioms priemonėms, kurioms netaikomas 24.01 
straipsnis 

1. Šios nuostatos taikomos: 

a) plaukiojančioms priemonėms, kurių laivo sertifikatas pagal reglamentą dėl Reino upe 
plaukiojančių laivų tikrinimo buvo pirmą kartą išduotas nuo 1995 m. sausio 1 d. iki ...*, jei 
1994 m. gruodžio 31 d. jos nebuvo statomos arba perstatomos; 

b) plaukiojančioms priemonėms, kurioms nuo 1995 m. sausio 1 d. iki ...* buvo išduoda kita 
eismo licencija. 

2. Turi būti įrodoma, kad šios plaukiojančios priemonės atitinka reglamentą dėl Reino upe 
plaukiojančių laivų tikrinimo, galiojusį tą dieną, kurią buvo išduotas laivo sertifikatas arba kita 
eismo licencija. 

                                                 
*  2 metai nuo šios direktyvos įsigaliojimo dienos. 
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3. Plaukiojančios priemonės turi būti pritaikytos, kad atitiktų nuostatas, kurios įsigalioja pirmą 
kartą išduodant laivo sertifikatą arba kitą eismo licenciją, pagal toliau pateiktoje lentelėje 
išdėstytas pereinamojo laikotarpio nuostatas. 

4. 24.04 straipsnio 4 ir 5 dalys taikomos mutatis mutandis. 

5. Toliau pateiktoje lentelėje vartojami šie sąvokų apibrėžimai: 

- „N.R.C.“: nuostata netaikoma plaukiojančioms priemonėms, kurios jau yra 
eksploatuojamos, nebent atitinkamos jų dalys yra pakeistos arba perstatytos, t. y. nuostata 
taikoma tik neseniai pastatytoms plaukiojančioms priemonėms ir atitinkamų dalių arba 
zonų pakeitimui arba perstatymui. Jei esamos dalys pakeičiamos tokios pat rūšies 
atsarginėmis dalimis naudojant tokią pat technologiją, tai nėra pakeitimas („R“), kaip 
apibrėžta pereinamojo laikotarpio nuostatose. 

- „Išduodant ar atnaujinant Bendrijos sertifikatą“: Šios nuostatos turi būti laikomasi iki kito 
Bendrijos sertifikato išdavimo arba jo atnaujinimo po nurodytos datos. 
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Straipsnis ir 
dalis 

TURINYS GALUTINIS TERMINAS IR PASTABOS Taikoma 
plaukiojančiom
s priemonėms, 

kurių laivo 
sertifikatas arba 
eismo licencija 

išduoti iki 

 3 SKYRIUS   

3.03 straipsnio 
7 dalis 

Laivapriekio zonose esantys 
neišsikišantys inkarai 

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2041 1 1 

1999 10 1 

3.04 straipsnio 
3 dalies antras 
sakinys 

Izoliacija mašinų skyriuose N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą 

2003 4 1 

 3 dalies 
trečias ir 
ketvirtas 
sakiniai 

Angos ir uždaromieji įtaisai N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą 

2003 10 1 

 8 SKYRIUS   

8.02 straipsnio
 4 dalis 

Variklio detalių apsauga N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą 

2003 4 1 

8.03 straipsnio 
3 dalis 

Apsauga nuo greičio viršijimo N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2010 1 1 

2004 4 1 

8.05 straipsnio
 9 dalies 
pirmas sakinys 

Matavimo įtaisų rodmenis turi būti 
galima perskaityti iki didžiausio 
talpyklų pripildymo lygio 

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2010 1 1 

1999 4 1 

 13 dalis Pagrindinių variklių ir kitų 
variklių, būtinų saugiai laivo 
eksploatacijai, kuro talpyklų lygio 
kontrolė 

 

 

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2015 1 1 

1999 4 1 

 8a SKYRIUS   

 Taikomos Reglamento dėl Reino 
upe plaukiojančių laivų tikrinimo 
8a skyriuje išdėstytos pereinamojo 
laikotarpio nuostatos. 
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 10 SKYRIUS   

10.02 straipsnio 
2 dalies a 
punktas 

Vielinių trosų ir kitų lynų 
sertifikavimas 

Pirmas lynas laive pakeistas: N.R.C., ne 
vėliau kaip 2008 1 1. Antras ir trečias lynas: 
2013 1 1. 

2003 4 1 

10.03 straipsnio 
1 dalis 

Europos standartas Pakeitus – ne vėliau kaip 2010 1 1 2002 4 1 

 2 dalis Tinkamas A, B ir C gaisro 
kategorijoms 

Pakeitus – ne vėliau kaip 2010 1 1 2002 4 1 

10.03a 
straipsnis 

Stacionarios gaisro gesinimo 
sistemos kajutėse, vairinėse ir 
keleivių zonose 

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2035 1 1 

2002 4 1 

10.03b 
straipsnis 

Stacionarios gaisro gesinimo 
sistemos mašinų skyriuose, 
katilinėse ir siurblinėse 

1 ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant 
Bendrijos sertifikatą po 2035 1 1 

2002 4 1 

10.04 straipsnis Europos standarto taikymas 
valtims 

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2015 1 1 

2003 10 1 

10.05 straipsnio 
2 dalis 

Pripučiamos gelbėjimo liemenės N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2010 1 1. 
Gelbėjimo liemenės, kurios laive buvo 
2003 9 30, gali būti naudojamos iki Bendrijos 
sertifikato išdavimo arba atnaujinimo po 
2010 1 1. 

2003 10 1 

 11 SKYRIUS   

11.13 straipsnis Degiųjų skysčių laikymas N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą 

2002 10 1 

 15 SKYRIUS   

15.01 straipsnio 
1 dalies 
c punktas 

8.06 straipsnio 2 dalies antro 
sakinio netaikymas 

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą 

2006 1 1 

 d punktas 9.14 straipsnio 3 dalies antro 
sakinio netaikymas didesnei nei 
50V nominaliajai įtampai 

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2010 1 1 

2006 1 1 

                                                 
1  Stacionarios CO2 naudojančios gaisro gesinimo sistemos, įrengtos 1995 m. spalio 1 d. – 2003 m. kovo 31 d., gali būti toliau 

naudojamos iki Bendrijos sertifikato išdavimo ar atnaujinimo po 2035 m. sausio 1 d., jei jos atitinka 2002 m. kovo 31 d. 
galiojančio Reino upe plaukiojančių laivų tikrinimo reglamento 10.03 straipsnio 5 dalies reikalavimus. 

2. Laivybos Reino upe centrinės komisijos rekomendacijos dėl 2002 m. kovo 31 d. galiojančio Reino upe plaukiojančių laivų 
tikrinimo reglamento 10.03 straipsnio 5 dalies, priimtos 1995 m. sausio 1 d. – 2002 m. kovo 31 d., galioja iki Bendrijos 
sertifikato išdavimo ar atnaujinimo po 2035 m. sausio 1 d. 

3. 10.03b straipsnio 2 dalies a punktas taikomas tiki iki Bendrijos sertifikato išdavimo ar atnaujinimo po 2035 m. sausio 1 d., 
jei šios sistemos buvo sumontuotos laivuose, pradėtuose statyti po 1992 m. spalio 1 d.  
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 2 dalies 
b punktas 

Draudimas naudoti garinamuosius 
mazuto šildytuvus su degikliais 
pagal 13.04 straipsnį 

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą 

2006 1 1 

 c punktas Draudimas naudoti kietojo kuro 
šildytuvus pagal 13.07 straipsnį 

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2010 1 1 

2006 1 1 

 e punktas Draudimas naudoti suskystintųjų 
dujų prietaisus pagal 14 skyrių 

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2045 1 1 

2006 1 1 

15.02 straipsnio 
2 dalis 

Pertvarų skaičius ir vieta N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2045 1 1 

2006 1 1 

 5 dalies 
antras sakinys 

Ribinės grimzlės linija, jei nėra 
pertvarų denio 

Keleiviniams laivams, pradėtiems statyti iki 
1996 1 1, reikalavimas taikomas N.R.C. 
atveju ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2045 1 1 

2006 1 1 

 15 dalis Mažiausias dvigubų dugnų aukštis 
arba bortinės erdvės plotis 

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2045 1 1 

2006 1 1 

15.03 straipsnio 
1–6 dalys 

Neapgadinto laivo stovumas N.R.C. ir padidinus didžiausią keleivių 
skaičių, ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2045 1 1 

2006 1 1 

15.03 straipsnio 
7 ir 8 dalys 

Apgadinto laivo stovumas N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2045 1 1 

2006 1 1 

 9 dalis Dviejų skyrių būsena N.R.C. 2007 1 1 

 10–13 
dalys 

Apgadinto laivo stovumas N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2045 1 1 

2006 1 1 

15.05 straipsnio 
2 dalies a 
punktas 

Keleivių skaičius, kuriam skirtos 
evakuacijos zonos buvimas buvo 
įrodytas pagal 15.06 straipsnio 8 
dalį 

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2045 1 1 

2006 1 1 
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 b punktas Keleivių skaičius, į kurį buvo 

atsižvelgta atliekant stovumo 
apskaičiavimą pagal 15.03 
straipsnį 

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2045 1 1 

2006 1 1 

15.06 straipsnio 
1 dalis 

Keleiviniams skirtos patalpos 
visuose deniuose yra laivapriekio 
link nuo achterpiko pertvaros lygio

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2045 1 1 

2006 1 1 

 2 dalis 11.13 straipsnyje nurodytos spintos 
ir patalpos, skirtos degiesiems 
skysčiams laikyti 

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą 

2006 1 1 

 3 dalies 
c punkto pirmas 
sakinys 

Išėjimų aukščio prošvaisa N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2045 1 1 

2006 1 1 

antras sakinys Keleivių kajučių ir kitų mažų 
patalpų pločio prošvaisa 

0,7 m dydžiui – N.R.C., ne vėliau kaip 
išduodant arba atnaujinant Bendrijos 
sertifikatą po 2045 1 1 

2006 1 1 

15.06 straipsnio 
3 dalies f 
punkto pirmas 
sakinys 

Avarinių išėjimų dydis N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2045 1 1 

2006 1 1 

 g punktas Išėjimai, skirti naudoti riboto 
judrumo asmenims 

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2045 1 1 

2006 1 1 

 4 dalies d 
punktas 

Durys, skirtos naudoti riboto 
judrumo asmenims 

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2045 1 1 

2006 1 1 

 5 dalis Reikalavimai jungiamiesiems 
koridoriams 

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2045 1 1 

2006 1 1 

 6 dalies b 
punktas 

Evakuacijos keliai į evakuacijos 
zonas 

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2045 1 1 

2006 1 1 

 c punktas Draudimas numatyti evakuacijos 
kelius, einančius per mašinų 
skyrius ir laivo virtuves 

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą 

2006 1 1 

 d punktas Draudimas evakuacijos keliuose 
įrengti skersinius, kopėčias ar pan.

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2045 1 1 

2006 1 1 
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 7 dalis Tinkama saugos nuorodų sistema N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 

atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2045 1 1 
2006 1 1 

 8 dalis Reikalavimai susirinkimo zonoms N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2045 1 1 

2006 1 1 

 9 dalies a–
c punktai, e 
punktas ir 
paskutinis 
sakinys 

Reikalavimai keleivių zonų 
laiptams ir jų aikštelėms 

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2045 1 1 

2006 1 1 

 10 dalies a 
punkto pirmas 
sakinys 

Turėklai pagal Europos standartą 
EN 711:1995 

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2045 1 1 

2006 1 1 

antras sakinys Riboto judrumo asmenims skirtų 
falšbortų ir denio turėklų aukštis 

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2045 1 1 

2006 1 1 

 b punkto 
paskutinis 
sakinys 

Angų, naudojamų riboto judrumo 
asmenims įlaipinti arba išlaipinti, 
pločio prošvaisa 

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2045 1 1 

2006 1 1 

 12 dalis Trapai pagal Europos standartą EN 
14206:2003 

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą 

2006 1 1 

 13 dalis Riboto judrumo asmenims naudoti 
skirtos eismo zonos ir jų sienos 

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2045 1 1 

2006 1 1 

 14 dalies 
pirmas sakinys 

Eismo zonų stiklo durų bei sienų ir 
langų stiklų konstrukcija 

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2045 1 1 

2006 1 1 

 15 dalis Reikalavimai antstatams arba jų 
stogams, sudarytiems tik iš 
panoraminių langų 

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2045 1 1 

2006 1 1 

 16 dalis Geriamojo vandens sistemos pagal 
12.05 straipsnį 

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą 

2006 1 1 

 17 dalies 
antras sakinys 

Reikalavimai tualetams, skirtiems 
naudoti riboto judrumo asmenims 

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2045 1 1 

2006 1 1 
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 18 dalis Kajučių, kuriose nėra atsidarančių 

langų, vėdinimo sistema 
N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2045 1 1 

2006 1 1 

15.07 straipsnis Reikalavimai varomajai sistemai N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2045 1 1 

2007 1 1 

15.08 straipsnio 
2 dalis 

Reikalavimai keleivių zonų 
garsiakalbių sistemoms 

Keleiviniams laivams, kurių LWL mažesnis 
nei 40 m arba skirtiems ne daugiau nei 75 
asmenims, nuostata taikoma N.R.C., ne vėliau 
kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos 
sertifikatą po 2010 1 1 

2006 1 1 

 3 dalis Reikalavimai avarinei 
signalizacijos sistemai 

Į vienos dienos reisus plaukiantiems laivams 
nuostata taikoma N.R.C., ne vėliau kaip 
išduodant arba atnaujinant Bendrijos 
sertifikatą po 2010 1 1 

2006 1 1 

 3 dalies c 
punktas 

Avarinės signalizacijos sistema, 
kuria laivo vadovybė apie pavojų 
galėtų įspėti įgulą ir laive dirbantį 
personalą 

Laivams su kajutėmis nuostata taikoma 
N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą 

2006 1 1 

 4 dalis Kiekvieno vandeniui nelaidaus 
skyriaus triumo vandens lygio 
kontrolės signalas 

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2010 1 1 

2006 1 1 

 5 dalis Du motoriniai triumo siurbliai N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2010 1 1 

2006 1 1 

 6 dalis Stacionari triumo vandens 
pašalinimo sistema pagal 8.06 
straipsnio 4 dalį 

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2015 1 1 

2006 1 1 

 7 dalis Šaldomųjų sandėlių atidarymas iš 
vidaus 

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą 

2006 1 1 

 8 dalis Patalpose po deniu esančių CO2 
sistemų vėdinimo sistemos 

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2010 1 1 

2006 1 1 

 9 dalis Pirmosios pagalbos rinkiniai N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą 

2006 1 1 
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15.09 straipsnio 
1 dalies pirmas 
sakinys 

Gelbėjimo plūdurai N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą 

2006 1 1 

 2 dalis Asmeninė gelbėjimo įranga N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą 

2006 1 1 

 3 dalis Tinkama perkėlimo iš laivo įranga N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2010 1 1 

2006 1 1 

15.09 straipsnio 
4 dalis 

Asmeninė gelbėjimo įranga pagal 
Europos standartą EN 395:1998 
arba EN 396:1998., kuria gali 
naudotis 100 % keleivių  

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą 

2006 1 1 

 Vaikams skirta asmeninė 
gelbėjimo įranga 

Iki Bendrijos sertifikato išdavimo arba 
atnaujinimo po 2010 1 1 ši įranga laikoma 
asmeninės gelbėjimo įrangos pakaitalu 

2006 1 1 

 Gelbėjimo įranga Keleiviniuose laivuose, kuriuose kolektyvinės 
gelbėjimo priemonės pagal 15.09 straipsnio 5 
dalį buvo įrengtos iki 2005 1 1, šios 
priemonės laikomos asmeninių gelbėjimo 
priemonių pakaitalu. 

Keleiviniuose laivuose, kuriuose kolektyvinės 
gelbėjimo priemonės pagal 15.09 straipsnio 6 
dalį buvo įrengtos iki 2005 1 1, jos laikomos 
asmeninių gelbėjimo priemonių pakaitalu iki 
Bendrijos sertifikato išdavimo arba 
atnaujinimo po 2010 1 1. 

2006 1 1 

 5 dalies b
 ir c punktai 

Pakankamai vietos atsisėsti esant 
bent 750 N plūdrumui 

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2010 1 1 

2006 1 1 

 f punktas Stovus diferentas ir tinkami 
greiferiniai įtaisai 

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2010 1 1 

2006 1 1 

 i punktas Tinkamos priemonės persikelti iš 
evakuacijos zonų į gelbėjimo 
plaustus 

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2010 1 1 

2006 1 1 



 
13274/1/05 REV 1  AP/aj 277 
II PRIEDAS DG C III  LT 

 
 9 dalis Gelbėjimo įrangos patikrinimas 

pagal gamintojo nurodymus 
N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą 

2006 1 1 

 10 dalis Gelbėjimo valtis, turinti variklį ir 
paieškos prožektorių 

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2010 1 1 

2006 1 1 

 11 dalis Neštuvai N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą 

2006 1 1 

 Elektros įranga  2006 1 1 

15.10 straipsnio 
2 dalis 

9.16 straipsnio 3 dalis taip pat 
taikoma koridoriams ir keleiviams 
skirtoms poilsio patalpoms 

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2015 1 1 

2006 1 1 

 3 dalis Pakankamas avarinis apšvietimas Avariniam apšvietimui – N.R.C., ne vėliau 
kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos 
sertifikatą po 2015 1 1 

2006 1 1 

 4 dalis Avarinė jėgainė Į vienos dienos reisus plaukiantiems laivams, 
kurių LWL yra 25 m arba mažesnis, nuostata 
taikoma N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2015 1 1 

2006 1 1 

 f punktas Avarinis energijos tiekimas 
paieškos prožektoriams pagal 
10.02 straipsnio 2 dalies i punktą 

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2015 1 1 

2006 1 1 

 i punktas Avarinis energijos tiekimas liftams 
ir keliamajai įrangai pagal 15.06 
straipsnio 9 dalies 2 sakinį 

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2015 1 1 

2006 1 1 

 6 dalis Reikalavimai avarinei jėgainei:  2006 1 1 

 - Pertvaros pagal 15.11 
straipsnis 2 dalį 

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2015 1 1 

2006 1 1 

 - Kabelių įrengimas N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2015 1 1 

2006 1 1 

 - Avarinė jėgainė virš ribinės 
grimzlės linijos 

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2015 1 1 

2006 1 1 
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15.11 Priešgaisrinė sauga  2007 1 1 

 1 dalis Medžiagų ir sudedamųjų dalių 
tinkamumas priešgaisrinei saugai 

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2045 1 1 

2006 1 1 

15.11 straipsnio 
2 dalis 

Pertvarų konstrukcija N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2045 1 1 

2006 1 1 

 3 dalis Patalpose, išskyrus mašinų skyrius 
ir saugyklas, naudojami dažai, 
lakas ir kitos medžiagos paviršiui 
apdoroti bei denio dangos turi 
turėti antipireno savybių 

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2015 1 1 

2006 1 1 

 4 dalis Holų lubos ir sienų plakiruotė 
pagaminta iš nedegių medžiagų 

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2045 1 1 

2006 1 1 

 5 dalis Susirinkimo zonų baldai ir įranga, 
pagaminti iš nedegios medžiagos 

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2045 1 1 

2006 1 1 

 6 dalis Išbandyta pagal kodeksą N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2045 1 1 

2006 1 1 

 7 dalis Nedegios holų izoliacinės 
medžiagos 

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2045 1 1 

2006 1 1 

 8 dalies a 
ir b punktai, c 
punkto antras 
sakinys ir d 
punktas 

Reikalavimai pertvarose įstatytoms 
durims 

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2045 1 1 

2006 1 1 

 9 dalis Sienos Laivų su kajutėmis, neturintiems automatinių 
didelio slėgio vandens purškimo sistemų – 
sienų tarp kajučių galams: N.R.C., ne vėliau 
kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos 
sertifikatą po 2010 1 1 

2006 1 1 
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 10 dalis Pertvaros N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 

atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2045 1 1 
2006 1 1 

 12 dalies 
antras sakinys 

Laiptai iš plieno arba kitos 
lygiavertės nedegios medžiagos 

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2045 1 1 

2006 1 1 

 13 dalis Vidinių laiptų atitvėrimas sienomis 
pagal 2 skyrių 

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2045 1 1 

2006 1 1 

 14 dalis Vėdinimo sistemos ir oro tiekimo 
sistemos 

 N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2045 1 1 

2006 1 1 

 15 dalis Laivo virtuvių vėdinimo sistemos 
ir viryklės su gartraukiais 

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2045 1 1 

2006 1 1 

 16 dalis Valdymo centrai, trapo šachtos, 
susirinkimo zonos ir dūmų 
ištraukimo sistemos 

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2045 1 1 

2006 1 1 

 17 dalis Priešgaisrinės signalizacijos 
sistema 

Į vienos dienos reisus plaukiantiems laivams: 
N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2010 1 1 

2006 1 1 

15.12 straipsnio 
1 dalis 

Nešiojami gesintuvai Gesintuvams ir gesinimo antklodėms laivo 
virtuvėse, kirpyklose ir parfumerijos 
parduotuvėse: N.R.C., ne vėliau kaip 
išduodant arba atnaujinant Bendrijos 
sertifikatą 

2006 1 1 

 2 dalis Hidrantų sistema Antrajam gaisro gesinimo siurbliui: N.R.C., 
ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant 
Bendrijos sertifikatą po 2010 1 1 

2006 1 1 

 4 dalis Hidrantų sklendės N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą 

2006 1 1 

 5 dalis Išilgai ašies sujungta ritė N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą 

2006 1 1 



 
13274/1/05 REV 1  AP/aj 280 
II PRIEDAS DG C III  LT 

 
 6 dalis Medžiagos, apsauga nuo darbo 

sutrikimų 
N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2010 1 1 

2006 1 1 

 7 dalis Vamzdžių ir hidrantų apsauga nuo 
užšalimo 

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2010 1 1 

2006 1 1 

 8 dalies b 
punktas 

Savarankiškas gaisro gesinimo 
siurblių veikimas 

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2010 1 1 

2006 1 1 

 d punktas Gaisro gesinimo siurblių įrengimas N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2010 1 1 

2006 1 1 

 9 dalis Gaisro gesinimo sistema mašinų 
skyriuose 

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2010 1 1 

2006 1 1 

15.12 straipsnio 
9 dalis 

Gaisro gesinimo sistema mašinų 
skyriuose, pagaminta iš plieno arba 
turinti lygiaverčių savybių 

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2045 1 1. 
Pereinamasis laikotarpis netaikomas 
keleiviniams laivams, pradėtiems statyti po 
1995 12 31, kurių korpusas yra pagamintas iš 
medžio, aliuminio arba plastiko, ir mašinų 
skyriams, kurie nėra pagaminti iš medžiagos, 
numatytos 3.04 straipsnio 3 ir 4 dalyse.  

2006 1 1 

15.13 straipsnis Saugos organizavimas Į vienos dienos reisus plaukiantiems laivams: 
N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą 

2006 1 1 

15.14 straipsnio 
1 dalis 

Nuotekų surinkimo ir šalinimo 
įranga 

Laivams su kajutėmis, kuriuose yra ne 
daugiau nei 50 gultų, ir į vienos dienos reisus 
plaukiantiems laivams: N.R.C., ne vėliau kaip 
išduodant arba atnaujinant Bendrijos 
sertifikatą po 2045 1 1 

2006 1 1 

 2 dalis Reikalavimai nuotekų surinkimo 
talpykloms 

Laivams su kajutėmis, kuriuose yra ne 
daugiau nei 50 gultų, ir į vienos dienos reisus 
plaukiantiems laivams, kuriais leidžiama vežti 
ne daugiau nei 50 keleivių: N.R.C., ne vėliau 
kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos 
sertifikatą po 2045 1 1 

2006 1 1 
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15.15 straipsnis Tam tikriems keleiviniams laivams 

taikomos leidžiančios nukrypti 
nuostatos 

 2006 1 1 

 1 dalis Apgadinto laivo stovumas N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2045 1 1 

2006 1 1 

 4 dalis Gelbėjimo įranga Iki 2006 1 1 įrengta laive esanti gelbėjimo 
įranga laikoma kolektyvinės gelbėjimo 
įrangos pakaitalu iki pirmojo Bendrijos 
sertifikato išdavimo arba atnaujinimo po 2010 
1 1. 

2006 1 1 

 5 dalis Gelbėjimo valties, platformos arba 
lygiaverčio įrenginio įrengimas 

Keleiviniams laivams, turintiems leidimą 
vežti ne daugiau nei 250 keleivių arba įrengti 
50 gultų: N.R.C., ne vėliau kaip išduodant 
arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2010 
1 1 

2006 1 1 

 6 dalis Gelbėjimo valties, platformos arba 
lygiaverčio įrenginio įrengimas 

Keleiviniams laivams, turintiems leidimą 
vežti ne daugiau nei 250 keleivių arba įrengti 
50 gultų: N.R.C., ne vėliau kaip išduodant 
arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2010 
1 1 

2006 1 1 

15.15 straipsnio 
9 dalies a 
punktas 

Suskystintųjų dujų įrenginių 
avarinės signalizacijos sistemos 

N.R.C., ne vėliau kaip atnaujinant atestavimą 
pagal 14.15 straipsnį 

2006 1 1 

 b punktas Kolektyvinės gelbėjimo priemonės 
pagal 15.09 straipsnio 5 dalį 

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2010 1 1 

2006 1 1 

 

24.07 straipsnis 

(Palikta tuščia) 
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24a SKYRIUS 

P A P I L D O M O S  P E R E I N A M O J O  L A I K O T A R P I O  N U O S T A T O S ,  
T A I K O M O S  P L A U K I O J A NČ I O M S  P R I E M O NĖM S ,  

N E P L A U K I O J A NČ I O M S  R  Z O N O S  V A N D E NŲ  K E L I A I S  

24a.01 straipsnis 

Pereinamojo laikotarpio nuostatų taikymas jau eksploatuojamoms plaukiojančioms priemonėms ir 
ankstesnių Bendrijos sertifikatų galiojimas 

1. Šios nuostatos taikomos: 

a) plaukiojančioms priemonėms, kurioms Bendrijos sertifikatas pirmą kartą buvo išduotas iki 
...*, ir 

b) plaukiojančioms priemonėms, kurioms iki ...* buvo išduota kita eismo licencija, 

neplaukiojančioms R zonos vandenų keliu. 

2. Turi būti įrodyta, kad tą dieną, kurią išduodamas Bendrijos sertifikatas arba kita eismo 
licencija, šios plaukiojančios priemonės atitinka Direktyvos 82/714/EEB II priedo 1–12 skyrių 
nuostatas. 

3. Iki ...* išduoti Bendrijos sertifikatai lieka galioti iki sertifikate nurodytos galiojimo dienos. 
Toliau taikoma 2.09 straipsnio 2 dalis. 

24a.02 straipsnis 

Leidžiančios nukrypti nuostatos, taikomos jau eksploatuojamoms plaukiojančioms priemonėms 

1. Nepažeidžiant 24a.03 ir 24a.04 straipsnių, plaukiojančios priemonės, kurios atitinka ne visas 
šios direktyvos nuostatas, turi būti pritaikytos, kad atitiktų nuostatas, kurios įsigalioja išduodant 
pirmąjį Bendrijos sertifikatą arba kitą eismo licenciją, pagal toliau pateiktoje lentelėje 
išdėstytas pereinamojo laikotarpio nuostatas. 

                                                 
*  2 metai nuo šios direktyvos įsigaliojimo dienos. 



 
13274/1/05 REV 1  AP/aj 283 
II PRIEDAS DG C III  LT 

 

2. Toliau pateiktoje lentelėje vartojami šie sąvokų apibrėžimai: 

- „N.R.C.“: nuostata netaikoma plaukiojančioms priemonėms, kurios jau yra 
eksploatuojamos, nebent atitinkamos jų dalys yra pakeistos arba perstatytos, t. y. nuostata 
taikoma tik neseniai pastatytoms plaukiojančioms priemonėms ir atitinkamų dalių arba 
zonų pakeitimui arba perstatymui. Jei esamos dalys pakeičiamos tokios pat rūšies 
atsarginėmis dalimis naudojant tokią pat technologiją, tai nėra pakeitimas („R“), kaip 
apibrėžta pereinamojo laikotarpio nuostatose. 

- „Išduodant ar atnaujinant Bendrijos sertifikatą“: Šios nuostatos turi būti laikomasi iki kito 
Bendrijos sertifikato išdavimo arba jo atnaujinimo po ...* . Jei sertifikato galiojimas 
baigiasi laikotarpiu nuo ...* iki likus dienai iki ...**, minėtas reikalavimas yra privalomas tik 
nuo ...**. 

Straipsnis ir 
dalis 

TURINYS GALUTINIS TERMINAS IR PASTABOS 

 3 SKYRIUS  

3.03 straipsnio 
1 dalies a 
punktas 

Taraninės pertvaros įrengimo vieta N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po ...*** 

3.03 straipsnio 
2 dalis 

Gyvenamosios patalpos N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po ...**** 

3.03 straipsnio 
2 dalis 

Saugos įranga N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po ...**** 

3.03 straipsnio 
4 dalis 

Patalpų atskyrimas, kad jos būtų nelaidžios 
dujoms 

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po ...**** 

3.03 straipsnio 
5 dalies antra 
pastraipa 

Achterpiko pertvaroje įstatytų durų stebėsena  

3.03 straipsnio 
7 dalis 

Laivapriekio zonose esantys neišsikišantys 
inkarai 

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po ...*** 

3.04 straipsnio 
3 dalies antras 
sakinys 

Izoliacija mašinų skyriuose N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą 

3.04 straipsnio 
3 dalies trečias 
ir ketvirtas 
sakiniai 

Angos ir užraktai N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą 

                                                 
*  2 metai nuo šios direktyvos įsigaliojimo dienos. 
**  3 metai nuo šios direktyvos įsigaliojimo dienos. 
***  43 metai nuo šios direktyvos įsigaliojimo dienos. 
**** 18 metų nuo šios direktyvos įsigaliojimo dienos. 
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3.04 straipsnio 
6 dalis 

Išėjimai iš patalpų, priskiriamų mašinų 
skyriams dėl šios direktyvos 

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po ...* 

 4 SKYRIUS  

4.04 straipsnis Grimzlės žymės N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po ...** 

 5 SKYRIUS  

5.06 straipsnio 
1 dalies pirmas 
sakinys 

Mažiausias greitis N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po ...* 

 6 SKYRIUS  

6.01 straipsnio
 1 dalis 

5 skyriuje nustatytas manevringumas N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po ...* 

 3 dalis Nuolatinis pasvirimas ir aplinkos temperatūra N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po ...** 

6.01 straipsnio 
7 dalis 

Laivo vairo veleno konstrukcija N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po ...*** 

6.02 straipsnio 
2 dalis 

Antrojo pavaros įtaiso paleidimas vienu 
veiksmu 

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po ...** 

 3 dalis 5 skyriuje nustatytas manevringumas, 
užtikrinamas antruoju pavaros įtaisu (rankinė 
eksploatacija) 

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po ...* 

6.03 straipsnio 
1 dalis 

Kitų energijos naudotojų prijungimas prie 
hidraulinės vairo mechanizmo pavaros įtaiso 

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po ...** 

 2 dalis Atskiri hidrauliniai rezervuarai N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po ...** 

6.05 straipsnio 
1 dalis 

Rankinės pavaros vairaratis, kuris nėra varomas 
mechanizuotu pavaros įtaisu 

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po ...** 

6.06 straipsnio 
1 dalis 

Dvi nepriklausomos įjungimo sistemos N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po ...*** 

6.07 straipsnio 
2 dalies a 
punktas 

Hidraulinio rezervuaro ir eksploatacinio slėgio 
lygio kontrolės prietaisai 

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po ...** 

 e punktas Buferinių įtaisų stebėsena N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą 

6.08 straipsnio 
1 dalis 

Reikalavimai elektroninei įrangai pagal 9.20 
straipsnį 

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po ...*** 

                                                 
* 43 metai nuo šios direktyvos įsigaliojimo dienos. 
** 18 metų nuo šios direktyvos įsigaliojimo dienos. 
*** 23 metai nuo šios direktyvos įsigaliojimo dienos. 
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 7 SKYRIUS  

7.02 straipsnio 
2–7 dalys 

Neribotas matomumas iš vairinės, išskyrus 
šiuos skyrius:  

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po ...* 

7.02 straispnio
 3 dalies 
antra pastraipa 

Neribotas matomumas vairininko žiūrėjimo 
linijoje 

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po ...** 

 5 dalis Mažiausias langų stiklo šviesos praleidimas N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po ...*** 

7.03 straipsnio
 7 dalis 

Avarinių signalų išjungimas N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą 

 8 dalis Automatinis perjungimas į kitą elektros 
energijos šaltinį 

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po ...*** 

7.04 straipsnio 
1 dalis 

Pagrindinių variklių ir vairavimo įtaisų 
valdymas 

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą 

7.04 straipsnio 
2 dalis 

Pagrindinių variklių valdymas Jei vairinės nebuvo suprojektuotos taip, kad 
naudodamas radiolokacinę įrangą laivą galėtų 
vesti vienas asmuo: N.R.C., ne vėliau išduodant 
arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po ...*, jei 
eigos kryptį galima nustatyti tiesiogiai; kitiems 
varikliams – ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po ...*** 

7.09 straipsnis Avarinės signalizacijos sistema N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po ...*** 

7.12 straipsnio 
1 pastraipa 

Įtraukiamosios vairinės N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą 
Neturint automatinio įtraukimo: N.R.C., ne 
vėliau kaip išduodant arba atnaujinant 
Bendrijos sertifikatą po ...* 

 antra ir 
trečia 
pastraipos 

 N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą 

                                                 
* 43 metai nuo šios direktyvos įsigaliojimo dienos. 
** 23 metai nuo šios direktyvos įsigaliojimo dienos. 
*** 18 metų nuo šios direktyvos įsigaliojimo dienos. 
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  8 SKYRIUS  

8.01 straipsnio
 3 dalis 

Tik vidaus degimo varikliai, deginantys kurą, 
kurio pliūpsnio temperatūra yra didesnė nei 
55°C 

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po ...* 

8.02 straipsnio
 1 dalis 

Variklių apsauga nuo netyčinio įjungimo N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po ...** 

 4 dalis Mašinų dalių apsauga N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą 

8.03 straipsnio 
2 dalis 

Kontrolės prietaisai N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po ...** 

 3 dalis Automatinė apsauga nuo greičio viršijimo N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po ...** 

 5 dalis Veleno įdėklų konstrukcija N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po ...* 

8.05 straipsnio
 1 dalis 

Skystojo kuro plieno talpyklos N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po ...* 

8.05 straipsnio
 2 dalis 

Automatinis talpyklų sklendžių uždarymas N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą 

 3 dalis Draudimas kuro talpyklas įrengti prieš taraninę 
pertvarą 

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po ...** 

 4 dalis Draudimas įrengti kuro talpyklas ir jų armatūrą 
virš variklių arba išmetamųjų vamzdžių 

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po ...**. Iki tol 
saugus kuro šalinimas turi būti užtikrinamas 
atitinkamais įtaisais. 

 6 dalies 
trečias–penktas 
sakiniai 

Alsuoklių ir jungiamųjų vamzdžių montavimas 
ir matavimai 

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po ...** 

 7 dalis Uždaromasis įtaisas turi būti valdomas iš denio N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po ...* 

 9 dalies 
pirmas sakinys 

Talpos matavimo prietaisų rodmenys turi būti 
įskaitomi iki didžiausio pripildymo lygio 

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po ...** 

 13 dalis Pagrindinių variklių ir kitų variklių, būtinų 
saugiai laivo eksploatacijai, kuro talpyklų lygio 
kontrolė 

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po ...* 

                                                 
* 23 metai nuo šios direktyvos įsigaliojimo dienos. 
** 18 metų nuo šios direktyvos įsigaliojimo dienos. 
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8.06 straipsnis Tepimui naudojamos alyvos, vamzdžių ir 

priedų laikymas 
N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po ...* 

8.07 straipsnis Energijos perdavimo sistemose, valdymo ir 
paleidžiamosiose sistemose ir šildymo 
sistemose naudojamų tepalų, vamzdžių ir 
priedų laikymas 

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po ...* 

8.08 straipsnio 
8 dalis 

Paprasto uždaromojo įtaiso nepakanka balasto 
patalpoms sujungti su triumų, kuriuose galima 
vežti balastą, nusausinimo vamzdžiais 

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po ...** 

8.08 straipsnio 
9 dalis 

Matavimo įtaisai triumuose N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po ...** 

8.09 straipsnio 
2 dalis 

Įrenginiai tepaluotam vandeniui surinkti ir 
panaudoto tepalo saugyklos 

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po ...** 

8.10 straipsnio 
3 dalis 

65 dB(A) stovinčių laivų keliamo triukšmo riba N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po ...*** 

   

   

 9 SKYRIUS  

9.01 straipsnio
 1 dalies 
antras sakinys 

Atitinkami dokumentai, kurie turi būti pateikti 
tikrinimo įstaigai 

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po ...* 

9.01 straipsnio
 2 dalies 
antra įtrauka 

Pagrindinio skirstomojo skydo, avarinio 
skirstomojo skydo ir skirstomojo skydo 
komutavimo schemos turi būti laikomos laive 

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po ...** 

 3 dalis Vidaus ir denio aplinkos temperatūra N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po ...** 

9.02 straipsnio
 1–3 dalys  

Elektros tiekimo sistemos N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po ...** 

9.03 straipsnis Apsauga nuo fizinio sąlyčio, kietųjų objektų ir 
vandens patekimo 

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po ...*** 

9.05 straipsnio
 4 dalis 

Įžeminimo laidų skerspjūvis N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po ...*** 

                                                 
*  43 metai nuo šios direktyvos įsigaliojimo dienos. 
** 18 metų nuo šios direktyvos įsigaliojimo dienos. 
***  23 metai nuo šios direktyvos įsigaliojimo dienos. 
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9.11 straipsnio 
4 dalis 

Veiksmingas vėdinimas, kai akumuliatoriai 
įrengti uždarame skyriuje, spintoje ar dėžėje 

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą 

9.12 straipsnis Skirstomieji įrenginiai N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po ...* 

9.12 straipsnio
 3 dalies b 
punktas 

Įžeminimo nustatymo įtaisas, galintis duoti 
vaizdo ir garso avarinį signalą 

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po ...** 

9.13 straipsnis Avariniai srovės pertraukikliai N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po ...** 

9.14 straipsnis Instaliacijų jungiamosios detalės N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po ...* 

9.14 straipsnio 
3 dalies antras 
sakinys 

Draudimas vieno poliaus perjungiklius 
montuoti skalbyklose, vonios kambariuose, 
prausyklose ir kitose drėgnose patalpose, 
kuriose yra drėgnos įrangos 

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po ...** 

9.15 straipsnio
 2 dalis 

Mažiausias vieno kabelio skerspjūvis, lygus 1,5 
mm² 

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po ...** 

 10 dalis Prie įtraukiamųjų vairinių prijungti kabeliai N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po ...** 

9.16 straipsnio 
3 dalies antras 
sakinys 

Antra grandinė N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po ...* 

9.19 straipsnis Mechaninės įrangos avarinės signalizacijos ir 
saugos sistemos 

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po ...* 

9.20 straipsnis Elektroninė įranga N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po ...*** 

9.21 straipsnis Elektromagnetinis suderinamumas N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po ...*** 

                                                 
*  23 metai nuo šios direktyvos įsigaliojimo dienos. 
**  18 metų nuo šios direktyvos įsigaliojimo dienos. 
*** 43 metai nuo šios direktyvos įsigaliojimo dienos. 
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 10 SKYRIUS  

10.01 straipsnis Inkaro įranga N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po ...* 

10.02 straipsnio 
2 dalies a 
punktas 

Švartavimosi ir kitų lynų sertifikatas Pirmasis lynas laive pakeičiamas: N.R.C., ne 
vėliau kaip išduodant arba atnaujinant 
Bendrijos sertifikatą po ...* 

Antrasis ir trečiasis lynas: ...** 

10.03 straipsnio 
1 dalis 

Europos standartas Padarius pakeitimą ne vėliau kaip ...* 

 2 dalis Tinkamumas A, B ir C kategorijos gaisrams 
gesinti 

Padarius pakeitimą ne vėliau kaip ...* 

 4 dalis CO2 kiekio ir patalpos dydžio santykis Padarius pakeitimą ne vėliau kaip ...* 

10.03a 
straipsnis 

Stacionarios gaisro gesinimo sistemos 
gyvenamosiose patalpose, vairinėse ir keleivių 
zonose 

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po ...*** 

10.03b 
straipsnis 

Stacionarios gaisro gesinimo sistemos mašinų 
skyriuose, katilinėse ir siurblinėse 

Stacionarios CO2 naudojančios gaisro gesinimo sistemos, 
sumontuotos iki 1985 m. spalio 1 d., gali būti toliau 
naudojamos iki Bendrijos sertifikato išdavimo ar 
atnaujinimo po …***, jei jos atitinka Direktyvos 
82/714/EEB II priedo 13.03 straipsnio reikalavimus. 

10.04 straipsnis Europos standarto taikymas valtims N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po ...** 

10.05 straipsnio 
2 dalis 

Pripučiamos gelbėjimo liemenės N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po ...* 

Gelbėjimo liemenės, kurios laive buvo dieną 
iki****, gali būti naudojamos iki Bendrijos 
sertifikato atnaujinimo po ...*. 

                                                 
*  18 metų nuo šios direktyvos įsigaliojimo dienos. 
**  23 metai nuo šios direktyvos įsigaliojimo dienos. 
***  43 metai nuo šios direktyvos įsigaliojimo dienos. 
****  2 metai nuo šios direktyvos įsigaliojimo dienos. 
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 11 SKYRIUS  

11.02 straipsnio 
4 dalis 

Išorinių denių kraštų, šoninių denių ir darbo 
vietų įrengimas 

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po ...* 

11.04 straipsnis Šoniniai deniai 1 Bendrijos sertifikato išdavimas arba 
atnaujinimas pirmą kartą po ...**, jei jų plotis 
viršija 7,30 m 

11.05 straipsnio 
1 dalis 

Patekimas į darbo vietas N.R.C., [ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po ...** 

2 ir 3 dalys Durys ir įėjimai, išėjimai ir koridoriai, kurių 
grindų lygio skirtumas yra didesnis nei 0,50 m 

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą 

 4 dalis Laiptai darbo patalpose, kuriose nuolat yra 
įgula 

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po ...** 

11.06 straipsnio 
2 dalis 

Išėjimai ir avariniai išėjimai N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po ...** 

11.07 straipsnio 
1 dalies antras 
sakinys 

Kopėčios, pakopos ir panašūs įtaisai N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po ...** 

 2 ir 3 dalys  N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą 

11.10 straipsnis Liukų dangčiai N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po ...*** 

11.11 straipsnis Suktuvai N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po ...*** 

11.12 straipsnio 
2–6 dalys ir 8–
10 dalys 

Kranai: gamintojo lentelė, didžiausios leistinos 
apkrovos, apsauginiai įtaisai, apskaičiavimo 
bandymas, ekspertų atliekamas patikrinimas, 
laive laikomi sertifikatai 

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po ...* 

11.13 straipsnis Degiųjų skysčių laikymas N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą 

                                                 
*  23 metai nuo šios direktyvos įsigaliojimo dienos. 
1  Ši nuostata taikoma laivams, pradėtiems statyti po dviejų metų nuo šios direktyvos 

įsigaliojimo dienos, ir laivams, eksploatuojamiems laikantis šių išlygų: 
 Renovuojant visą denio zoną, turi būti laikomasi 11.04 straipsnio reikalavimų. 
 Tais atvejais, kai perstatant šoninio denio pločio prošvaisos pakeitimas apima visą šoninių 

denių ilgį, 
a) turi būti laikomasi 11.04 straipsnio, jei prieš šoninių denių perstatymą iki 0,90 m 

aukščio, šoninio denio pločio prošvaisa arba virš šio aukščio esanti pločio prošvaisa 
turi būti sumažinta, 

b)  prieš šoninių denių perstatymą iki 0,90 m aukščio, šoninio denio pločio prošvaisa 
arba virš šio aukščio esanti pločio prošvaisa turi būti ne mažesnė už 11.04 straipsnyje 
nurodytus dydžius. 

** 43 metai nuo šios direktyvos įsigaliojimo dienos. 
*** 18 metų nuo šios direktyvos įsigaliojimo dienos. 
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 12 SKYRIUS  

12.01 straipsnio 
1 dalis 

Gyvenamosios patalpos, skirtos nuolat laive 
gyvenantiems asmenims 

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po ...* 

12.02 straipsnio 
3 dalis 

Grindų padėtis N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po ...* 

 4 dalis Gyvenamosios ir miegamosios patalpos N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po ...* 

12.02 straipsnio 
5 dalis 

Triukšmas ir vibracija gyvenamosiose 
patalpose 

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po ...** 

 6 dalis Gyvenamųjų patalpų aukštis N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po ...* 

 8 dalis Laisvasis bendro naudojimo gyvenamųjų 
patalpų plotas 

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po ...* 

 9 dalis Patalpų tūris N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po ...* 

 10 dalis Oro erdvės tūris vienam asmeniui N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po ...* 

 11 dalis Durų dydis N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po ...* 

 12 dalies a 
ir b punktai 

Laiptų padėtis N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po ...* 

 13 dalis Vamzdžiai, kuriais teka pavojingos dujos arba 
skysčiai 

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po ...* 

12.03 straipsnis Sanitariniai įrenginiai N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po ...* 

12.04 straipsnis Laivo virtuvės N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po ...* 

12.05 straipsnis Geriamasis vanduo N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą 

12.06 straipsnis Šildymas ir vėdinimas N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po ...* 

12.07 straipsnio 
1 dalies antras 
sakinys 

Kita gyvenamųjų patalpų įranga N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po ...* 

                                                 
* 43 metai nuo šios direktyvos įsigaliojimo dienos. 
** 23 metai nuo šios direktyvos įsigaliojimo dienos. 



 
13274/1/05 REV 1  AP/aj 292 
II PRIEDAS DG C III  LT 

 
 15 SKYRIUS  

 Keleiviniai laivai Žr. šios direktyvos 8 str. 

 15a SKYRIUS  

 Keleiviniai burlaiviai Žr. šios direktyvos 8 str. 

 16 SKYRIUS  

16.01 straipsnio 
2 dalis 

Specialūs suktuvai arba lygiaverčiai 
sukabinamieji įtaisai 

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po ...* 

 3 dalies 
paskutinis 
sakinys 

Reikalavimai pavaros įtaisams N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po ...* 

 17 SKYRIUS  

 Plūduriuojantis įrenginys Žr. šios direktyvos 8 str. 

 21 SKYRIUS  

 Pramoginiai laivai Žr. šios direktyvos 8 str. 

 22b SKYRIUS  

22b.03 
straipsnis 

Antrasis savarankiškas vairo mechanizmo 
pavaros įtaisas 

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po ...** 

 

                                                 
* 43 metai nuo šios direktyvos įsigaliojimo dienos. 
** 23 metai nuo šios direktyvos įsigaliojimo dienos. 
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24a.03 straipsnis 

Leidžiančios nukrypti nuostatos, taikomos plaukiojančioms priemonėms, pradėtoms statyti iki 
1985 m. sausio 1 d. 

1. Be 24a.02 straipsnio nuostatų, plaukiojančios priemonės, pradėtos statyti iki 1985 m. sausio 
1 d., gali būti atleistos nuo toliau išvardytų nuostatų taikymo toliau pateiktos lentelės 3 skiltyje 
išdėstytomis sąlygomis, jei laivo ir jo įgulos sauga užtikrinama kitu tinkamu būdu: 

2. Toliau pateiktoje lentelėje vartojami šie sąvokų apibrėžimai: 

- „N.R.C.“: nuostata netaikoma plaukiojančioms priemonėms, kurios jau yra 
eksploatuojamos, nebent atitinkamos jų dalys yra pakeistos arba perstatytos, t. y. nuostata 
taikoma tik neseniai pastatytoms plaukiojančioms priemonėms ir atitinkamų dalių arba 
zonų pakeitimui arba perstatymui. Jei esamos dalys pakeičiamos tokios pat rūšies 
atsarginėmis dalimis naudojant tokią pat technologiją, tai nėra pakeitimas („R“), kaip 
apibrėžta šiose pereinamojo laikotarpio nuostatose. 

- „Išduodant ar atnaujinant Bendrijos sertifikatą“: Šios nuostatos turi būti laikomasi iki kito 
pirmojo Bendrijos sertifikato išdavimo arba kito jo atnaujinimo po ...* . Jei sertifikato 
galiojimas baigiasi laikotarpiu nuo ...* iki likus dienai iki ...**, minėtas reikalavimas yra 
privalomas tik nuo ...**. 

 
Straipsnis ir dalis TURINYS GALUTINIS TERMINAS IR PASTABOS 

 3 SKYRIUS  

3.03 straipsnio 1 dalis Vandeniui nelaidžios taraninės 
pertvaros 

N.R.C. 

3.03 straipsnio 2 dalis Gyvenamosios patalpos, saugumą 
užtikrinanti įranga 

N.R.C. 

3.03 straipsnio 5 dalis Angos vandeniui nelaidžiose 
pertvarose 

N.R.C 

3.04 straipsnio 2 dalis Bunkerių paviršiai N.R.C. 

3.04 straipsnio 7 dalis Didžiausias leistinasis garsinio slėgio 
lygis mašinų skyriuose 

N.R.C. 

                                                 
*  2 metai nuo šios direktyvos įsigaliojimo dienos. 
**  3 metai nuo šios direktyvos įsigaliojimo dienos. 
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 4 SKYRIUS  

4.01 straipsnis Saugus atstumas N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po ...* 

4.02 straipsnis Viršvandeninis bortas N.R.C. 

 6 SKYRIUS  

6.01 straipsnio 3 dalis Reikalavimai vairavimo sistemai N.R.C. 

 7 SKYRIUS  

7.01 straipsnio 2 dalis Didžiausias leistinasis garsinio slėgio 
lygis vairinėje 

N.R.C. 

7.05 straipsnio 2 dalis Navigacinių žiburių stebėsena N.R.C. 

7.12 straipsnis Įtraukiamosios vairinės 

 

N.R.C. 

 8 SKYRIUS  

8.01 straipsnio 3 dalis Tam tikrų skystojo kuro rūšių 
draudimas 

N.R.C. 

8.04 straipsnis Variklio išmetamųjų dujų šalinimo 
sistema 

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą 

8.05 straipsnio 13 
dalis 

Kuro lygio avarinio signalo įtaisas N.R.C. 

8.08 straipsnio 2 dalis Triumo siurblių įrengimas N.R.C. 

8.08 straipsnio 3 ir 4 
dalys 

Triumo siurblių skersmuo ir 
mažiausias siurbimo pajėgumas 

N.R.C. 

8.08 straipsnio 5 dalis Savaiminio įsiurbimo triumo siurbliai N.R.C. 

8.08 straipsnio 6 dalis Įranga su filtrais N.R.C. 

8.08 straipsnio 7 dalis Automatiškai užsidarantis įtaisas, 
skirtas achterpikui nusausinti 

N.R.C. 

8.10 straipsnio 2 dalis Plaukiojančios priemonės keliamas 
triukšmas 

N.R.C. 

 9 SKYRIUS  

9.01 straipsnio 2 dalis Elektros įrangos sertifikatai N.R.C. 

9.01 straipsnio 3 dalis Elektros įrangos įrengimas N.R.C. 

                                                 
* 13 metų nuo šios direktyvos įsigaliojimo dienos. 
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9.06 straipsnis Didžiausia leistinoji įtampa N.R.C. 

9.10 straipsnis Generatoriai ir varikliai N.R.C. 

9.11 straipsnio 2 dalis Akumuliatoriai N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po ...* 

9.12 straipsnio 2 dalis Jungikliai, apsauginiai įtaisai N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba 
atnaujinant Bendrijos sertifikatą po ...* 

9.14 straipsnio 3 dalis Perjungimas vienu metu N.R.C. 

9.15 straipsnis Kabeliai N.R.C. 

9.16 straipsnio 3 dalis Mašinų skyrių apšvietimas N.R.C. 

9.17 straipsnio 1 dalis Skirstomieji skydai, skirti 
navigaciniams žiburiams 

N.R.C. 

9.17 straipsnio 2 dalis Elektros energijos tiekimas 
navigaciniams žiburiams 

N.R.C. 

 10 SKYRIUS  

10.01 straipsnio 9 
dalis 

Inkarų suktuvai N.R.C. 

10.04 straipsnio 1 
dalis 

Gelbėjimo valtys pagal standartą N.R.C. 

10.05 straipsnio 1 
dalis 

Gelbėjimo plūdurai pagal standartą N.R.C. 

10.05 straipsnio 2 
dalis 

Gelbėjimo liemenės pagal standartą N.R.C. 

 11 SKYRIUS  

11.11 straipsnio 2 
dalis 

Suktuvų sauga N.R.C. 

 12 SKYRIUS  

12.02 straipsnio 13 
dalis 

Vamzdžiai, kuriais teka pavojingos 
dujos arba skysčiai 

N.R.C. 

 

24a.04 straipsnis 

Kitos leidžiančios nukrypti nuostatos 

Jei pereinamojo laikotarpio nuostatoms netekus galios šio skyriaus nuostatas sunku taikyti 
praktiškai arba dėl jų taikymo patiriamos nepagrįstai didelės išlaidos, tikrinimo įstaiga gali leisti 
nukrypti nuo šių nuostatų remdamasi Komiteto rekomendacijomis. Šios išimtys turi būti įrašomos 
Bendrijos sertifikate. 

                                                 
* 23 metai nuo šios direktyvos įsigaliojimo dienos. 
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I priedėlis 

S A U G O S  Ž E N K L A I  

 

1 paveikslas 

Be leidimo įeiti draudžiama 

 

 

Spalva: raudona, balta, juoda 

2 paveikslas 

Atsargiai su ugnimi, 
draudžiama rūkyti 

 

Spalva: raudona, balta, juoda 

3 paveikslas 

Gesintuvas 

 

Spalva: raudona, balta 
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4 paveikslas 

Bendras įspėjimas apie pavojų 

 

Spalva: juoda, geltona 

5 paveikslas 

Gesintuvo žarna 

 

Spalva: raudona, balta 

6 paveikslas 

Gaisro gesinimo įrenginys 

 

Spalva: raudona, balta 

7 paveikslas 

Užsidėti apsaugos nuo 
triukšmo priemonę 

 

Spalva: mėlyna, balta 
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8 paveikslas 

Pirmosios pagalbos rinkinys 

 

Spalva: žalia, balta 

 

Iš tiesų naudojami simboliai gali šiek tiek skirtis nuo šiame priedėlyje pateiktų grafinių atvaizdų 
arba būti smulkesni, jei dėl to nepasikeičia jų reikšmė ir dėl skirtumų bei pakeitimų jie netampa 
nesuprantami. 
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II priedėlis 

 

A D M I N I S T R A C I N I A I  N U R O D Y M A I  

Nr. 1: Reikalavimai, susiję su išsisukamojo manevravimo ir posūkio geba 

Nr. 2: Nustatyto mažiausio greičio, gebėjimo sustoti ir gebėjimo plaukti atbuline eiga 

reikalavimai 

Nr. 3: Reikalavimai, taikomi plaukiojančių priemonių, stumiančių standųjį sąstatą arba stumiamų 

 jame, sukabinimo sistemoms ir sukabinamiesiems įtaisams 

Nr. 4: Triukšmo matavimai 

Nr. 5: Specialūs mažesnės masės inkarai 

Nr. 6: Vandeniui nelaidžių borto iliuminatorių stiprumas 

Nr. 7: Reikalavimai, taikomi automatinėms didelio slėgio vandens purškimo sistemoms 

Nr. 8: Laivo sertifikato išdavimas 

Nr. 9: Plaukiojančių priemonių kuro talpyklos 

Nr. 10: Mažiausias baržų korpuso storis 

Nr. 11: Panaudoto tepalo surinkimo įranga 

Nr. 12: Savo galia varomo laivo judėjimas 

Nr. 13: Tinkama priešgaisrinės signalizacijos sistema 

Nr. 14: Atskirų laivo dalių plūdrumo, diferento ir stovumo įrodymas 

Nr. 15: Laivų, kuriuos gali valdyti minimalios sudėties įgula, įranga 

Nr. 16: Elektros kabeliai 

Nr. 17: Matomumas iš vairinės 

 

_______________________
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III PRIEDAS 

 

Galimų papildomų techninių reikalavimų 1 ir 2 zonų vidaus vandenų keliais  

plaukiojantiems laivams objektai 

 
Papildomi techniniai reikalavimai, priimti valstybės narės pagal šios direktyvos 5 straipsnio 1 dalį, 

taikomi tik šiems tos valstybės narės teritorijos 1 ir (arba) 2 zonose eksploatuojamų laivų 

aspektams: 

1. Sąvokų apibrėžimams 

- Kurie yra būtini papildomiems reikalavimams suprasti 

2. Stovumui 

- Konstrukcijos sutvirtinimo 

- Patvirtintos klasifikacinės bendrovės išduotam sertifikatui (atestavimui) 

3. Saugiam atstumui ir viršvandeniniam bortui 

- Višvandeniniam bortui 

- Saugiam atstumui 
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III PRIEDAS DG C III  LT 

4. Korpuso angų ir antstatų nelaidumui vandeniui 

- Antstatams 

- Durims 

- Langams ir stoglangiams 

- Triumo liukams 

- Kitoms angoms (vėdinimo vamzdžiams, išmetamiesiems vamzdžiams ir t. t.) 

5. Įrangai 

- Inkarams ir inkarų grandinėms 

- Navigaciniams žiburiams 

- Garso signalams 

- Kompasui 

- Radarui 

- „Siunčiantiems ir priimantiems“ įrenginiams 

- Gelbėjimo įrangai 

- Laivybos schemų turėjimui 

6. Papildomoms keleiviniams laivams taikomoms nuostatoms 

- Stovumui (vėjo stiprumas, kriterijai) 

- Gelbėjimo įrangai 

- Viršvandeniniam bortui 

- Saugiam atstumui 

- Matomumui iš vairinės 
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7. Laivų vilkstinėms ir konteinerių vežimui 

 

- Stūmikų ir lichterių sukabinimui 

- Plaukiojančių priemonių arba lichterių, plukdančių konteinerius, stovumui 

 

________________________ 
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IV PRIEDAS 

 
Galimų mažesnių techninių reikalavimų 3 ir 4 zonų vidaus vandenų keliais  

plaukiojantiems laivams objektai 
 
Mažiau griežti techniniai reikalavimai, kuriuos pagal šios direktyvos 5 straipsnio 7 dalį leidžia 

taikyti valstybė narė, taikomi tik šiems tos valstybės narės teritorijos vandenų kelių 3 arba 4 zonose 

eksploatuojamų laivų aspektams: 

 

3 zona 

- Inkaro įrangai, įskaitant inkaro grandinių ilgį 

- (Tiesioginės eigos) greičiui 

- Kolektyvinėms gelbėjimo priemonėms 

- 2 skyrių būsenai 

- Matomumui iš vairinės 

 

4 zona 

- Inkaro įrangai, įskaitant inkaro grandinių ilgį 

- (Tiesioginės eigos) greičiui 

- Gelbėjimo prietaisams 

- 2 skyrių būsenai 

- Matomumui iš vairinės 

- Antrajai savarankiškai varomajai sistemai 

 

 

_______________________ 
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V PRIEDAS 

BENDRIJOS VIDAUS VANDENŲ LAIVYBOS SERTIFIKATŲ PAVYZDYS 

I dalis 

BENDRIJOS VIDAUS VANDENŲ LAIVYBOS SERTIFIKATO PAVYZDYS 

 
BENDRIJOS VIDAUS VANDENŲ LAIVYBOS SERTIFIKATAS 

(Valstybės herbui palikta vieta) 

VALSTYBĖS PAVADINIMAS  

SERTIFIKATAS Nr. ...............................................................................................................  

  Vieta, data 

  ....................................................................  

    Tikrinimo įstaiga 

   ...............................................................  

    

   

   ...............................................................  

    (Parašas) 

Pastabos: 

 

Pagal šį sertifikatą plaukiojanti priemonė gali būti naudojama laivybai tik tuomet, jei ji yra sertifikate aprašytos būklės. 

Atlikus didelius pakeitimus arba remontą, prieš naują reisą turi būti atliktas specialus plaukiojančios priemonės 
patikrinimas. 

Plaukiojančios priemonės savininkas arba jo atstovas apie visus plaukiojančios priemonės pavadinimo arba nuosavybės 
pasikeitimus, iš naujo atliktus matavimus ir visus oficialaus numerio, registracijos numerio arba prirašymo uosto 
pasikeitimus privalo informuoti tikrinimo įstaigą ir nusiųsti jai pakeisti patikrinimo sertifikatą. 

Antspaudas 
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Sertifikatas Nr. ..............., .....................................................tikrinimo įstaiga 
 1. Plaukiojančios priemonės 

pavadinimas 
 2. Plaukiojančios priemonės tipas  3. Oficialus numeris 

 4. Savininko pavadinimas (vardas, pavardė) ir adresas 

 5. Registracijos vieta ir registracijos numeris  6. Prirašymo uostas 

 7. Statybos metai  8. Laivų statyklos pavadinimas ir vieta 

 9.  Šis sertifikatas pakeičia Sertifikatą Nr..................................................  išduotą  ........................................... tikrinimo 
įstaigos 

 10.  Pirmiau nurodyta plaukiojanti priemonė 
 atlikus patikrinimą *) ......................................   

 pateikus sertifikatą, kurį *).......................................................  

 išdavė patvirtinta klasifikacinė bendrovė ......................................................................  

  pripažįstama tinkama eksploatuoti 
- Bendrijos vandenų kelių zonoje(-ose) (*) 
..................................................................................................................................................................................................
- vandenų kelių zonoje(-ose) (*) 
..................................................................................................................................................................................................
 …………………………….. (valstybių pavadinimai(*)) ................................................................................................... 
 išskyrus:...................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................... 
- šiuos vandenų kelius:.................. ( valstybės pavadinimas (*))..............................................................................................
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 

  šia didžiausia leistina grimzle, įranga ir įgula, nurodyta toliau. 
 

 11. Šio sertifikato galiojimas baigiasi..............................................  
 

 *) 
 
 

 

 *) 

 Langelių pakeitimas: .................... 

 Naujas tekstas:  

   

   
 Šis puslapis buvo pakeistas. 

 Vieta, data ................................................................................  Tikrinimo įstaiga 

     

    

     
    (Parašas) 
_______________________ 
 *) Nereikalingą išbraukti 

Antspaudas 
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Sertifikatas Nr.......................  ....................................................... tikrinimo įstaiga  
 12.  Sertifikato numeris (1), oficialus numeris (2), registracijos numeris (3) ir matavimo numeris (4) kartu su atitinkamais 

ženklais yra nurodyti šiose plaukiojančios priemonės vietose 

 1   
 
2   
 
3   
 
4   
 
 

 13.  Didžiausia leistina grimzlė yra nurodyta ant kiekvieno plaukiojančios priemonės šono 

 - dviem - ......................................... - grimzlės žymėmis*). 

 - viršutinėmis matavimo lentelėmis*). 

 Naudojamos dvi grimzlės skalės*). 
Galinės matavimo skalės naudojamos kaip grimzlės skalės: šiuo tikslu ant jų papildomai pažymimi grimzlę rodantys 
skaitmenys*). 
 

 14. Nepažeidžiant 15 ir 52 langeliuose nurodytų apribojimų*), plaukiojanti priemonė yra tinkama 

1. stumti ir vilkti*)                                                     4. būti varoma bortais sukabintų plaukiojančių priemonių sąstate *) 

1.1 standžiajame sąstate*) 5. vilkti*)  

 
1.2 sukabinta valdoma sankaba*) 5.1 plaukiojančias priemones, neturinčias nuosavos  

 varomosios jegos*)  

2.    būti stumiama*) 5.2 motorines plaukiojančias priemones*)  
2.1  standžiajame sąstate*) 5.3 tik prieš srovę*)  
2.2  standžiojo sąstato priekyje*) 6. būti velkama*)  
2.3  sukabinta valdoma sankaba*) 6.1 kaip motorinė plaukiojanti priemonė*)  
3.    varyti bortais sukabintų plaukiojančių priemonių sąstatą*) 6.2 kaip plaukiojanti priemonė, neturinti nuosavos                 
.                                                                                                           varomosios jėgos*)  

 *) 
 
 

 

 *) 

 .... langelių pakeitimas: .................... 

 Naujas tekstas:  

   

   
 Šis puslapis buvo pakeistas. 

 Vieta, data ................................................................................  Tikrinimo įstaiga 

     

    

     

    (Parašas) 

_______________________ 
 *) Nereikalingą išbraukti 

Antspaudas 
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Sertifikatas Nr. ...................... ............................................... tikrinimo įstaiga 
 15.  Leidžiami sąstatai 

1. Plaukiojančiai priemonei leidžiama stumti šiuos sąstatus: 
 Sąstato 

pav. 
Apribojimai, numatyti 5 ir 16 skyriuose 

  Didžiausi matmenys Plaukimo kryptis ir krovinys Didžiausias 
užliejamas 

  

  m PRIEŠ SROVĘ PASROVIUI skyrius, m² Pastabos  
 Nr. ilgis plotis pakrauta, t nepakrauta pakrauta, t nepakrauta prieš srovę pasroviui   
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
  

Simbolių 
paaiškinimai: 

1 
2 

3 4 
5 

6 7 8 
9 

10 11 
12 

13 

14 15 16 
17 

Vilkstinės sudarymas: 

o. Stb. 

Stūmikas Savaeigės 
plaukiojančios 
priemonės 

Lichteris 

 
 2. Sankabos: 
 Sankabos rūšis: ....................................................  Sankabų skaičius vienoje pusėje:  
 Sukabinamųjų trosų skaičius: ..............................  Kiekvieno sukabinamojo troso ilgis:  
 Vienos išilginės sankabos stiprumo riba: ......... kN Troso apvijų skaičius: ........................................ 
 Sukabinamojo troso stiprumo riba: .................... kN 

 *) 
 
 
 
 *) 

 Langelių pakeitimas: .................... 
 Naujas tekstas:  
   
   
 Šis puslapis buvo pakeistas. 
 Vieta, data ................................................................................  Tikrinimo įstaiga 
     
    
     
    (Parašas) 
_______________________ 
 *) Nereikalingą išbraukti 

 

 

 

AntspaudasAntspaudas
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Tikrinimo įstaigos ………………… sertifikatas Nr. ……… 
 16.  Matavimo sertifikatas Nr. ..............  išduotas ................................. matavimo biuro, ... m. .... d.  

  
17a. 

17b. 
 Bendras ilgis. m
 Ilgis L m
 

 18a. Bendras plotis  m 
 18b. Plotis B  m 
 

 19. Didžiausia grimzlė m  20. Viršvandeninis bortas
 
  

 21.  Dedveitas (tonažas)*)  
   

 22. Keleivių skaičius:  23. Keleivių gultų skaičius: 
 

 24.  Vandeniui nelaidžių skyrių skaičius 
   

 25. Triumų skaičius  26. Liukų dangčių rūšis 

 27.  Pagrindinių varomųjų variklių 
skaičius 

 28. Bendra nominalioji pagrindinės 
varomosios įrangos galia 
   

 29. Pagrindinių sraigtų skaičius 

 30.  Laivapriekio suktuvų skaičius  31. Laivagalio suktuvų skaičius 
 iš kurių .............. yra su varikliais  iš kurių .............. yra su varikliais 
 32.  Vilkimo kablių skaičius  33. Vilkimo suktuvų skaičius 

iš kurių .............. yra su varikliais 
 34.  Vairavimo įtaisas     

  Pagrindinio laivo vairo 
menčių skaičius 

 Pagrindinė laivo vairo pavara  - rankinė *)  
 - elektrinė *) 

 - elektrinė (hidraulinė)*)  
 - hidraulinė*) 

  Kiti įrenginiai: taip/ne*) Rūšis: 
  

  Atbulinės eigos laivo     
vairas: 
 taip/ne*) 

 Atbulinės eigos laivo vairo 
pavara: 

 - rankinė *)  
 - elektrinė *) 

 - elektrinė (hidraulinė)*)  
 - hidraulinė*) 

  Laivapriekio vairo 
įrenginys 
 taip/ne*) 

 - laivapriekio vairas*)  
 - laivapriekio privairavimo   
įrenginys*)  
 - kitas įrenginys*) 

 - Nuotolinis valdymas 
  taip/ne*) 

 Nuotolinis įjungimas 
 taip/ne*) 

 35.  Išsiurbimo įranga 
Apskaičiuotas pajėgumas iš viso Mechanizuotų siurblių skaičius   Debitas Rankinių siurblių skaičius 

 ....................... ..................l/min .............................. ............... ....... l/min    ........................................... 
 *) 
 
 

 

 *) 

 .... langelių pakeitimas: .................... 

 Naujas tekstas:  

   

   
 Šis puslapis buvo pakeistas. 

 Vieta, data ................................................................................  Tikrinimo įstaiga 

     

   

     
    (Parašas) 

_______________________ 

 *) Atitinkamai išbraukti 

Antspaudas 
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Tikrinimo įstaigos .................…. sertifikatas Nr. ……….  
 36.  8.08 straipsnio 10 ir 11 dalyse nurodytų uždaromųjų įtaisų skaičius ir vieta 

 
 
 
 
 

 37.  Inkarai    

  Laivapriekio inkarų 
skaičius 

 Bendra laivapriekio inkarų 
masė 

 Laivagalio inkarų skaičius  Bendra laivagalio inkarų 
masė 

  ...................................   .....................................  kg  ......................................   .....................................  kg 
 38.  Inkaro grandinės    

  Laivapriekio inkaro 
grandinių skaičius 

 Kiekvienos grandinės ilgis  Kiekvienos grandinės 
stiprumo riba 

  

  ...................................  .....................................  m  ......................................  kN   

  Laivagalio inkaro 
grandinių skaičius 

 Kiekvienos grandinės ilgis  Kiekvienos grandinės 
stiprumo riba 

  

  ...................................  .....................................  m  ......................................  kN   

 39.  Švartavimosi trosai    

  Pirmasis trosas ................... m ilgio, kurio stiprumo riba ..............................................  kN   

  Antrasis trosas................... m ilgio, kurio stiprumo riba................................................  kN   

  Trečiasis trosas.....................m ilgio, kurio stiprumo riba..............................................  kN   

 40.  Vilkimo trosai  

  ..........  , kurių ilgis .................................  m, o stiprumo riba........................................  kN   

  ..........  , kurių ilgis ..... m, o stiprumo riba ....................................................................  kN   

 41.  Vaizdo ir garso signalai 
Laive yra žiburiai, vėliavos, rutuliai, plūdės ir garsiniai avarinės signalizacijos prietaisai, naudojami signalams perduoti 
ir skleidžiantys valstybėse narėse galiojančiose laivybos institucijos taisyklėse nustatytus vaizdo ir garso signalus, bei 
valstybėse narėse galiojančiose laivybos institucijos taisyklėse nustatyti autonominiai avariniai švartavimosi žiburiai.  

 *) 
 
 

 

 *) 

 Langelių pakeitimas: .................... 

 Naujas tekstas:  

   

   
 Šis puslapis buvo pakeistas. 

 Vieta, data ................................................................................  Tikrinimo įstaiga 

     

    

     
    (Parašas) 

_______________________ 

 *) Nereikalingą išbraukti 

Antspaudas 
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Sertifikatas Nr. , ................................................. tikrinimo įstaiga  
 42.  Kita įranga 

keliamasis trosas Balso ryšio - - pakaitomis vykstančio dvikrypčio ryšio *)   
trapas su turėklais sistema - ryšio vienu vykstančio dvikrypčio ryšio (telefono)*)   
  - vidinio radiotelefono ryšio*) 

gafelio kablys Radiotelefono - ryšys laivas laivui 
pirmosios pagalbos rinkinys įrenginys - laivybos informacijos transliavimas   
   - ryšys laivas uosto administracijai 

žiūronų pora  

įspėjimas dėl žmonių už borto  
gelbėjimo 
ugniai atsparios talpyklos Kranai - pagal 11.12 straipsnio 9 dalį*) 
   - kiti kranai, kurių naudingoji apkrova neviršija 2000 kg*) 

įlaipinimo laiptai (kopėčios)*) 

 43.  Gaisro gesinimo 
prietaisai 

 Nešiojamų gesintuvų skaičius  Stacionari(-ios) purkštuvų sistema(-os) Nr. Skaičius*)......  

Kita(-os) stacionari(-ios) gaisro gesinimo sistema(-os) ................ Nr.

   Gaisro siurblių skaičius  Hidrantų skaičius  Žarnų skaičius 
   Vietoj gaisro siurblio naudojamas mechanizuotas nusausinimo siurblys Taip/ne*) 
 44.  Gelbėjimo įranga 

 Gelbėjimo plūdurų skaičius 

 
 Gelbėjimo liemenė kiekvienam nuolat laive esančiam asmeniui. 
 Kita keleiviniuose laivuose esanti gelbėjimo įranga *)  
   

   

   

 Gelbėjimo valtis su irklų komplektu, viena švartavimosi virve ir semtuvu*) 

 Keleiviniuose laivuose esanti kolektyvinė gelbėjimo įranga *)  

   

   

   

 45.  Specialios vairinės priemonės, kad naudodamas radiolokacinę įrangą laivą galėtų vesti vienas asmuo: 

 Laive yra vairinė, suprojektuota taip, kad naudodamas radiolokacinę įrangą laivą galėtų vesti vienas asmuo*) 
 *) 
 
 

 

 *) 

 Langelių pakeitimas: .................... 

 Naujas tekstas:  

   

   
 Šis puslapis buvo pakeistas. 

 Vieta, data ................................................................................  Tikrinimo įstaiga 

     

    

     
    (Parašas) 

_______________________ 

 *) Nereikalingą išbraukti 

Antspaudas 
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Sertifikatas Nr. ...................... , ................................................. tikrinimo įstaiga  
 46.  Darbo režimai, atitinkantys nacionalinės arba tarptautinės teisės reikalavimus dėl įgulos **) 
 47.  Laivo įranga pagal 23.09 straipsnį 

 Laivas (atitinka)* / (neatitinka)* 23.09 straipsnio 1.1 dalies)* (23.09 straipsnio 1.2 dalies*) 

 

  Vieta duomenims apie minimalios sudėties įgulą, 
atitinkančią nacionalinės arba tarptautinės teisės 
reikalavimus, įrašyti**) 

 Vieta duomenims apie darbo režimus pagal 46 punktą 
įrašyti 

 

 

      

 .......................................................................................... ........................ ........................ ........................  

 .......................................................................................... ........................ ........................ ........................  

  

 48.  Vieta duomenims apie laivų, kuriems nėra taikomos bendrosios nacionalinės arba tarptautinės teisės reikalavimų nuostatos 
dėl minimalios sudėties įgulos, minimalios sudėties įgulą įrašyti**) 

 

   Vieta duomenims apie darbo režimus įrašyti**)  

 

      

 .......................................................................................... ........................ ........................ ........................  

 .......................................................................................... ........................ ........................ ........................  

 .......................................................................................... ........................ ........................ ........................  

 .......................................................................................... ........................ ........................ ........................  

 .......................................................................................... ........................ ........................ ........................  

 .......................................................................................... ........................ ........................ ........................  

 .......................................................................................... ........................ ........................ ........................  

 .......................................................................................... ........................ ........................ ........................  

  Pastabos ir specialios sąlygos: 

 ……………………………………………………………………………………………………………………….......  

 ……………………………………………………………………………………………………………………….......  

 ……………………………………………………………………………………………………………………….......

……………………………………………………………………………………………………………………… ........  

 ……………………………………………………………………………………………………………………….......  

 

 *) 
 
 
 
 *) 

 Langelių pakeitimas: .................... 
 Naujas tekstas:  
   
   
 Šis puslapis buvo pakeistas. 
 Vieta, data ................................................................................  Tikrinimo įstaiga 
     
   
     
    (Parašas) 
_______________________ 
 *)  Nereikalingą išbraukti 
 **) Nacionalinės arba tarptautinės teisės reikalavimai, kuriuos valstybė narė gali nuspręsti taikyti, arba reikalavimų nėra 

 

Antspaudas 
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Sertifikatas Nr. ...................... , ................................................. tikrinimo įstaiga  
 49.  Sertifikato galiojimo*) pratęsimas/patvirtinimas*) Periodiškas/specialus*) patikrinimas 

 Tikrinimo įstaiga laivą patikrino .......................................................... *). 
 Sertifikatas, išduotas..............................................  ..................................patvirtintos klasifikacinės bendrovės 
   
 buvo pateiktas tikrinimo įstaigai*). 
 Patikrinimo/sertifikato priežastis*): ..........................
 Atsižvelgiant į patikrinimo rezultatus/sertifikatą*), sertifikatas paliekamas galioti/jo galiojimo laikotarpis pratęsiamas*) 
 iki............................................  . 
 .................................................................................... ,................................................  
 (Vieta) (data) 
     
  Antspaudas  Tikrinimo įstaiga 
     
 ______________________  (Parašas) 
 *) Nereikalingą išbraukti 

49.  Sertifikato galiojimo*) pratęsimas/patvirtinimas*) Periodiškas/specialus*) patikrinimas 

 Tikrinimo įstaiga laivą patikrino .......................................................... *). 
 Sertifikatas, išduotas..............................................  ..................................patvirtintos klasifikacinės bendrovės 
   
 buvo pateiktas tikrinimo įstaigai*). 
 Patikrinimo/sertifikato priežastis *): 
  ..........................
 Atsižvelgiant į patikrinimo rezultatus/sertifikatą*), sertifikatas paliekamas galioti/jo galiojimo laikotarpis pratęsiamas*) 
 iki............................................  . 
 .................................................................................... ,................................................  
 (Vieta) (data) 
     
    Tikrinimo įstaiga 
     
 ______________________  (Parašas) 
 *) Nereikalingą išbraukti 

 

 49.  Sertifikato galiojimo*) pratęsimas/patvirtinimas*) Periodiškas/specialus*) patikrinimas 

 Tikrinimo įstaiga laivą patikrino .......................................................... *). 
 Sertifikatas, išduotas..............................................  ..................................patvirtintos klasifikacinės bendrovės 
   
 buvo pateiktas tikrinimo įstaigai*). 
 Patikrinimo/sertifikato priežastis *): 
  ..........................
 Atsižvelgiant į patikrinimo rezultatus/sertifikatą*), sertifikatas paliekamas galioti/jo galiojimo laikotarpis pratęsiamas*) 
 iki............................................  . 
 .................................................................................... ,................................................  
 (Vieta) (data) 
     
    Tikrinimo įstaiga 
     
 ______________________  (Parašas) 
 *) Nereikalingą išbraukti 

Antspaudas 

Antspaudas 
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Sertifikatas Nr. ...................... , ................................................. tikrinimo įstaiga  
 49. Sertifikato galiojimo*) pratęsimas/patvirtinimas*) Periodiškas/specialus*) patikrinimas 

 Tikrinimo įstaiga laivą patikrino .......................................................... *). 
 Sertifikatas, išduotas..............................................  ..................................patvirtintos klasifikacinės bendrovės 
   
 buvo pateiktas tikrinimo įstaigai*). 
 Patikrinimo/sertifikato priežastis *): 
   
  ..........................  
 Atsižvelgiant į patikrinimo rezultatus/sertifikatą*), sertifikatas paliekamas galioti/jo galiojimo laikotarpis pratęsiamas*) 
 iki............................................  . 
 .................................................................................... ,................................................  
 (Vieta) (data) 
     
    Tikrinimo įstaiga 
     
 ______________________  (Parašas) 
 *) Nereikalingą išbraukti  

 49.  Sertifikato galiojimo*) pratęsimas/patvirtinimas*) Periodiškas/specialus*) patikrinimas 

 Tikrinimo įstaiga laivą patikrino .......................................................... *). 
 Sertifikatas, išduotas..............................................  ..................................patvirtintos klasifikacinės bendrovės 
   
 buvo pateiktas tikrinimo įstaigai*). 
 Patikrinimo/sertifikato priežastis *): 
   
  ..........................  
 Atsižvelgiant į patikrinimo rezultatus/sertifikatą*), sertifikatas paliekamas galioti/jo galiojimo laikotarpis pratęsiamas*) 
 iki............................................  . 
 .................................................................................... ,................................................  
 (Vieta) (data) 
     
    Tikrinimo įstaiga 
     
 ______________________  (Parašas) 
 *) Nereikalingą išbraukti 

 49.  Sertifikato galiojimo*) pratęsimas/patvirtinimas*) Periodiškas/specialus*) patikrinimas 

 Tikrinimo įstaiga laivą patikrino .......................................................... *). 
 Sertifikatas, išduotas..............................................  ..................................patvirtintos klasifikacinės bendrovės 
   
 buvo pateiktas tikrinimo įstaigai*). 
 Patikrinimo/sertifikato priežastis *): 
   
  ..........................  
 Atsižvelgiant į patikrinimo rezultatus/sertifikatą*), sertifikatas paliekamas galioti/jo galiojimo laikotarpis pratęsiamas*) 
 iki............................................  . 
 .................................................................................... ,................................................  
 (Vieta) (data) 
     
    Tikrinimo įstaiga 
     
 ______________________  (Parašas) 
 *) Nereikalingą išbraukti 

Antspaudas 

Antspaudas 

Antspaudas 
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Sertifikatas Nr.......................  , ................................................. tikrinimo įstaiga  
 50.  Suskystintų dujų įrangos atestavimas 

 Plaukiojančios priemonės suskystintų dujų įrangą patikrino įgaliotas pareigūnas*)  
   
 ir pagal jo priėmimo protokolą, išduotą ............................................... *) atitinka nustatytas sąlygas. 
 Įrangą sudaro šie dujas naudojantys prietaisai: 
 

 Įranga Serijos Nr. Modelis Markė Tipas Padėtis  
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
  

 Šis atestavimas galioja iki  
 
 .................................................................................... ,................................................  
 (Vieta) (Data) 
    
  Tikrinimo įstaiga 
 ................................... 
  Įgaliotas pareigūnas*) 
 
    
  (Parašas) 

 *) 
 
 
 
 *) 

 Langelių pakeitimas: .................... 
 Naujas tekstas:  
   
   
 Šis puslapis buvo pakeistas. 
 Vieta, data ................................................................................  Tikrinimo įstaiga 
     
    
     
    (Parašas) 
_______________________ 
 *) Nereikalingą išbraukti 

Antspaudas

Antspaudas
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Sertifikatas Nr. ...................... , ................................................. tikrinimo įstaiga  
 51.  Suskystintų dujų įrangos atestavimo pratęsimas 

 Laikotarpis, kuriuo galioja suskystintų dujų įrangos atestavimas, 
 nustatytas..................................................................................  pratęsiamas iki  
 - įgaliotam pareigūnui atlikus periodišką patikrinimą  
 - pateikus priėmimo protokolą, išduotą...............................................  
 
 .................................................................................... ,................................................  
 (Vieta) (Data) 
     
   Tikrinimo įstaiga 
 ...................................  
     
  (Parašas) 
 

 51. Suskystintų dujų įrangos atestavimo pratęsimas 

 Laikotarpis, kuriuo galioja suskystintų dujų įrangos atestavimas, 
 nustatytas..................................................................................  pratęsiamas iki  
 - įgaliotam pareigūnui atlikus periodišką patikrinimą  
 - pateikus priėmimo protokolą, išduotą...............................................  
 
 .................................................................................... ,................................................  
 (Vieta) (Data) 
     
   Tikrinimo įstaiga 
 ...................................  
     
  (Parašas) 
 

 51.  Suskystintų dujų įrangos atestavimo pratęsimas 

 Laikotarpis, kuriuo galioja suskystintų dujų įrangos atestavimas, 
 nustatytas..................................................................................  pratęsiamas iki  
 - įgaliotam pareigūnui atlikus periodišką patikrinimą  
 - pateikus priėmimo protokolą, išduotą...............................................  
 
 .................................................................................... ,................................................  
 (Vieta) (Data) 
     
   Tikrinimo įstaiga 
 ...................................  
     
  (Parašas) 
 

Antspaudas

Antspaudas 

Antspaudas 
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Sertifikatas Nr. ...................... , ................................................. tikrinimo įstaiga  
 52.  Sertifikato Nr. ... priedas  

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  

 *) 
 
 
 
 *) 

 Langelių pakeitimas: .................... 
 Naujas tekstas:  
   
   
 Šis puslapis buvo pakeistas. 
 Vieta, data ................................................................................  Tikrinimo įstaiga 
     
    
     
    (Parašas) 
_______________________ 
 *) Nereikalingą išbraukti 

    tęsinys puslapyje*)......................... 
  patikrinimo sertifikato pabaiga*) 

 

______________________

Antspaudas 
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II DALIS 

PAPILDOMO BENDRIJOS VIDAUS VANDENŲ LAIVYBOS SERTIFIKATO PAVYZDYS 

Reino upe plaukiojančių laivų patikrinimo sertifikato Nr. ...................... priedas 1 puslapis 
PAPILDOMAS BENDRIJOS VIDAUS VANDENŲ LAIVYBOS SERTIFIKATAS 

(Valstybės herbui palikta vieta) 

VALSTYBĖS PAVADINIMAS 
Papildomą sertifikatą išduodančios kompetentingos institucijos pavadinimas ir adresas 

1. Laivo pavadinimas ……………...………………………………………………………………………. 

2. Oficialus numeris …………………………………………………………………..…………….…… 

3. Registracijos vieta ir registracijos numeris …………………….…………….….…………….…. 

4. Registracijos šalis ir (arba) prirašymo uostas (1) …………..……………..……………….……….…… 

5.         Atsižvelgiant į Reino upe plaukiojančių laivų patikrinimo sertifikatą 
Nr.…………………………………………………….……………….…….…………………………… 

 išduotą …………….…………………. galiojantį iki …………………..…………….………………… 

6. Atsižvelgiant į patikrinimo rezultatus: ………………………………………………….…… 

……………………………………………. (data) ……………….…….………………………………. 

7. Pirmiau nurodytas laivas laikomas tinkamu plaukioti 

 ……..…………………………………………..… zonos (-ų) Bendrijos vandenų keliais 

8. Šio papildomo sertifikato galiojimas baigiasi ………………..…………………………………………. 

9. Išduotas ……………………………………………… (vieta) 
…………………………………………………… (data) 

10. 

 ……………………………………. 

 (Kompetentinga institucija) 

 ……………………………………. 
 (Parašas) 

_________________ 

(1) Išbraukti, jei netaikoma. 
 

 

AAntspaudas 
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2 puslapis Reino upe plaukiojančių laivų patikrinimo sertifikato Nr. ................................... priedas

 

Zona ir (arba) vandenų keliai (1)  

4 3 2 1  

kai triumas 
uždarytas 

     

11. 

Viršvande
ninis 
bortas 

(cm) 
kai triumas 
atidarytas 

     

12. Nuostatos, leidžiančios nukrypti nuo Reino upe plaukiojančių laivų patikrinimo sertifikato  

         Nr.……………………………………………………………………………………………………………

 …………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………………………. 

 …………………………………………………………………………………………………………… 

13. Reino upe plaukiojančių laivų patikrinimo sertifikate įrašai apie įgulos narių skaičiaus nebūtini. 

14. Atsižvelgiant į Reino upe plaukiojančių laivų patikrinimo sertifikatą Nr. ................................................... 

 išduotą ………….……………………….. galiojantį iki ……………………………………………..…… 

 Atsižvelgiant į patikrinimo rezultatus ……………………………………………………………............... 

 …………………………………………………. ……………………………………… (data) ….............. 

 Šis papildomas sertifikatas pratęsiamas (atnaujinamas) (1) iki ……………………………….……..……... 

 ……………………………………………….. …………………………………………………………… 

  (vieta) (data) 

 

 ……………………………………. 

 (Kompetentinga institucija) 

 ……………………………………. 
 (Parašas) 

_________________ 

(1) Išbraukti, jei netaikoma. 
 

 

     

AAntspaudas 
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III DALIS 

 
LAIKINOJO BENDRIJOS VIDAUS VANDENŲ LAIVYBOS 

 SERTIFIKATO PAVYZDYS 
 

Laikinasis Bendrijos sertifikatas*) / Laikinasis patvirtinimo sertifikatas*) 
Nr. ............... 

  1.  Plaukiojančios priemonės 
pavadinimas 

 2. Plaukiojančios priemonės tipas  3. Oficialus numeris 

  4.  Savininko pavadinimas (vardas, pavardė) ir nuolatinė gyvenamoji (buveinės) vieta 
  5.  Ilgis L/ LWL

*)....................................  Keleivių skaičius.................................  

 Gultų skaičius*) ..................................  
  6.  Vieta informacijai apie įgulą ....................................................................................................................... 

 

  6.1.  Darbo režimai, atitinkantys nacionalinės arba tarptautinės teisės reikalavimus**. 
 
 

 6.2.  Laivo įranga pagal 23.09 straipsnį 

 Laivas (atitinka)* / (neatitinka)* 23.09 straipsnio 1.1 dalies)* (23.09 straipsnio 1.2 dalies*) 

 

   Vieta duomenims apie minimalios sudėties įgulą, 
atitinkančią nacionalinės arba tarptautinės teisės 
reikalavimus, įrašyti**) 

 Vieta duomenims apie darbo režimus pagal 6.1 punktą 
įrašyti 

  

        

   .....................................................................................  ......................   ......................   ......................   

   .....................................................................................  ......................   ......................   ......................   

    

 6.3.  Vieta duomenims apie laivų, kuriems nėra taikomos bendrosios nacionalinės arba tarptautinės teisės reikalavimų 
nuostatos dėl minimalios sudėties įgulos, minimalios sudėties įgulą įrašyti**)  

  7.  Suskystintųjų dujų įranga 
 Atestavimas galioja iki ............................................................. 

  8.  Specialios sąlygos  
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  9.  Pavojingų krovinių vežimas, žr. atskirą langelį*) 
  10.  Galiojimas 

 Laikinas sertifikatas*)/laikinas patvirtinimo sertifikatas*), galiojantis iki ................  
 laivybai*)/vienam reisui*)                                                                                                      (Data) 

 

 Pirmiau nurodyta plaukiojanti priemonė pripažįstama tinkama eksploatuoti 
 
 - Bendrijos vandenų kelių zonoje(-ose)*).................................... ..................................................................... 
 
 vandenų kelių zonoje(-ose)*) ................................................................................................................................. 
 
  (valstybių pavadinimai*)) ......................................................................................................................................... 
 
 išskyrus:.................................................................................................................................................................... 
 
......................................................................................................................................................................................... 
 
 - šiais ........................................................................................................(valstybės pavadinimas (*) vandenų keliais 

  11.  ................................................, ...................................  

  Vieta Data 

 

 .....................................................................................  

  Laikiną patvirtinimo sertifikatą išdavusi kompetentinga 
institucija 

 

 

 

  ....................................  

   Parašas 

 

 ............................................... ,.................................... 

  Vieta Data 

 

 ..................................................................................... 

  Tikrinimo įstaiga 

 

 

 

  .....................................

   

_______________________ 

 *) Nereikalingą išbraukti 

 **) Nacionalinės arba tarptautinės teisės reikalavimai, kuriuos valstybė narė gali nuspręsti taikyti, arba reikalavimų nėra 

 

Antspaudas Antspaudas
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 9. Pavojingų krovinių vežimas 
 
(Nurodyti, ar laivas atitinka nacionalinės ir tarptautinės teisės reikalavimus, jei jie yra.) 
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VI PRIEDAS 

 

 

BENDRIJOS VIDAUS VANDENŲ LAIVYBOS SERTIFIKATŲ REGISTRO PAVYZDYS 

 

Kompetentinga institucija/Tikrinimo įstaiga .......................  

 

 

Bendrijos vidaus vandenų laivybos sertifikatų registras 

 

 

.... m. ..................  
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(Kairysis puslapis) 

Bendrijos sertifikatas  
Laivo pavadinimas 

 
Laivo oficialus numeris 

Savininkas Laivų registras  
Laivo tipas 

Nr. Diena Mėnuo   Pavadinimas 
(vardas ir pavardė)

Adresas Vieta Nr.  
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(Dešinysis puslapis) 

Dedveitas pagal tonažo sertifikatą arba 
vadentalpą*) 

Atitinkamai vidaus vandenų kelių zonos arba 
ruožas 

 
 

Bendrijos vidaus vandenų laivybos 
sertifikatas galioja iki 

 
 

Kitos pastabos 

Tonažo 
sertifikato 

išdavimo data 

Tonažo žymė t/m3 nuo iki 

Patvirtinimai dėl papildomų arba 
specialių patikrinimų, sertifikato 

panaikinimo ir pripažinimo 
negaliojančiu 

  

        

*) Jei nėra tonažo sertifikato, apytikslis dedveito arba vandentalpos vertinimas. 
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VII PRIEDAS 

Klasifikacinės bendrovės 

 

TURINYS 

 

I dalis: Klasifikacinių bendrovių tvirtinimo kriterijai 

II dalis: Klasifikacinių bendrovių tvirtinimo tvarka 

III dalis: Patvirtintų klasifikacinių bendrovių sąrašas 
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I dalis 

Klasifikacinių bendrovių tvirtinimo kriterijai 

Klasifikacinės bendrovės, prašančios patvirtinimo pagal šios direktyvos 10 straipsnį, turi atitikti 
visus šiuos kriterijus: 

1) Klasifikacinė bendrovė gali dokumentais pagrįsti didelę patirtį, įgytą vertinant vidaus 
vandenų laivų, įskaitant laivus pavojingiems kroviniams vežti, projektus ir konstrukcijas. 
Klasifikacinė bendrovė turi išsamias vidaus vandenų laivų, įskaitant laivus pavojingiems 
kroviniams vežti, projektavimo, statybos ir periodinio tikrinimo taisykles ir nuostatus, 
kurie skelbiami bent anglų, prancūzų, olandų arba vokiečių kalbomis ir yra nuolat 
atnaujinami bei tobulinami vykdant mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos programas. 
Taisyklės ir nuostatai turi neprieštarauti Bendrijos teisės nuostatoms arba galiojantiems 
tarptautiniams susitarimams. 

2) Klasifikacinė bendrovė kasmet skelbia savo laivų registrą. 

3) Klasifikacinės bendrovės nekontroliuoja laivų savininkai ar statytojai arba kiti asmenys, 
kurių komercinė veikla yra susijusi su laivų projektavimu, gamyba, įrengimu, remontu, 
eksploatavimu ar draudimu. Klasifikacinė bendrovė pajamas gauna ne iš vienos įmonės. 

4) Klasifikacinės bendrovės buveinė arba filialas, įgaliotas priimti sprendimus ir veikti visose 
atitinkamose srityse pagal vidaus vandenų transportą reglamentuojančius teisės aktus, yra 
vienoje iš valstybių narių. 

5) Klasifikacinė bendrovė ir jos ekspertai turi gerą reputaciją vidaus vandenų transporto 
srityje; ekspertai gali pateikti savo profesinių gebėjimų įrodymą. Už jų veiklą atsako 
klasifikacinė bendrovė. 

6) Klasifikacinė bendrovė turi gausų techninį, vadybos, pagalbinį, tikrinimo ir mokslinį 
personalą, atitinkantį jos uždavinius bei klasifikuojamus laivus, kuris taip pat rūpinasi 
pajėgumų plėtra ir taisyklių atnaujinimu. Ji turi turėti inspektorius bent vienoje valstybėje 
narėje. 
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7) Klasifikacinės bendrovės veiklą reglamentuoja etikos kodeksas. 

8) Klasifikacinė bendrovė yra valdoma ir administruojama taip, kad būtų užtikrintas valstybės 
narės reikalaujamos informacijos konfidencialumas. 

9) Klasifikacinė bendrovė yra pasirengusi valstybei narei teikti atitinkamą informaciją. 

10) Klasifikacinės bendrovės vadovybė apibrėžia ir dokumentais pagrindžia savo politiką bei 
tikslus ir įsipareigojimus dėl kokybės bei užtikrina, kad ši politika būtų suprantama, 
įgyvendinama ir kad jos būtų laikomasi visais klasifikacinės bendrovės lygiais. 

11) Klasifikacinė bendrovė parengia bei įdiegia ir taiko veiksmingą vidaus kokybės sistemą, 
grindžiamą atitinkamomis tarptautiniu mastu pripažintų kokybės standartų dalimis ir 
atitinkančią EN 45004 (tikrinimo įstaigos) bei EN 29001 standartus, aiškinamus pagal 
IACS Kokybės sistemos sertifikavimo schemos reikalavimus. Kokybės sistema turi būti 
sertifikuota nepriklausomos audito įstaigos, pripažintos valstybės, kurioje yra 
klasifikacinės bendrovės buveinė arba jos filialas, kaip numatyta 4 punkte, administracijos, 
kuri inter alia užtikrina, kad: 

a) klasifikacinės bendrovės taisyklės ir nuostatai būtų nustatomi ir taikomi 
sistemingai; 

b) būtų laikomasi klasifikacinės bendrovės taisyklių ir nuostatų; 

c) būtų laikomasi įstatymais numatyto darbo, kurį atlikti yra įgaliota klasifikacinė 
bendrovė, reikalavimų; 

d) personalo, kurio darbas turi įtakos klasifikacinės bendrovės paslaugų kokybei, 
pareigos, įgaliojimai ir santykiai būtų apibrėžti ir įforminti dokumentais; 

e) visas darbas būtų atliekamas kontroliuojamomis sąlygomis; 

f) būtų įdiegta priežiūros sistema, pagal kurią stebimi klasifikacinės bendrovės 
tiesiogiai įdarbintų inspektorių ir techninio bei administracinio personalo veiksmai 
ir darbas; 
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g) pagrindinio įstatymais numatyto darbo, kurį klasifikacinė bendrovė yra įgaliota 
atlikti, reikalavimus vykdytų ar tiesiogiai jų vykdymą prižiūrėtų tik klasifikacinės 
bendrovės arba kitų patvirtintų klasifikacinių bendrovių inspektoriai; 

h) būtų įdiegta inspektorių kvalifikacijos įgijimo ir nuolatinio jų žinių atnaujinimo 
sistema; 

i) būtų tvarkomi įrašai, liudijantys, kad laikomasi tų sričių, kuriose teikiamos 
paslaugos, privalomų standartų, ir kad kokybės sistema veikia veiksmingai; ir 

j) visuose padaliniuose veiktų planinio ir dokumentais patvirtinamo kokybės 
užtikrinimo veiklos vidaus audito bendra sistema. 

12) Kokybės sistema turi būti sertifikuota nepriklausomos audito įstaigos, pripažintos 
valstybės, kurioje yra klasifikacinės bendrovės buveinė arba jos filialas, kaip numatyta 
4 punkte, administracijos. 

13) Klasifikacinė bendrovė įsipareigoja savo reikalavimus suderinti su atitinkamomis Europos 
Sąjungos direktyvomis ir Komitetui laiku teikti visą atitinkamą informaciją. 

14) Klasifikacinė bendrovė įsipareigoja periodiškai konsultuotis su jau patvirtintomis 
klasifikacinėmis bendrovėmis, kad būtų užtikrintas jų techninių standartų bei jų 
įgyvendinimo lygiavertiškumas, ir jos taisyklių bei nuostatų rengime turėtų leisti dalyvauti 
valstybės narės ir kitų suinteresuotų šalių atstovams. 
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II dalis 

Klasifikacinių bendrovių tvirtinimo tvarka 

Sprendimą pagal direktyvos 10 straipsnį patvirtinti klasifikacinę bendrovę šios direktyvos 
19 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka priima Komisija. Be to, turi būti laikomasi šios tvarkos: 

1) Paraišką dėl patvirtinimo Komisijai pateikia valstybės, kurioje yra klasifikacinės bendrovės 
buveinė arba filialas, įgaliotas priimti sprendimus ir veikti visose atitinkamose srityse pagal 
vidaus vandenų laivams taikomus teisės aktus, atstovai. Be to, šios valstybės atstovai 
nusiunčia visą informaciją ir dokumentus, kurių reikia norint patikrinti, ar įvykdyti 
patvirtinimo kriterijai. 

2) Bet kuris komiteto narys gali pareikalauti, kad būtų surengtas susitikimas su atitinkama 
klasifikacine bendrove arba pateikta papildoma informacija ar dokumentai. 

3) Patvirtinimas panaikinamas panašia tvarka. Bet kuris komiteto narys gali paprašyti panaikinti 
patvirtinimą. Jį panaikinti prašančios valstybės atstovai pateikia jų prašymą pagrindžiančią 
informaciją ir dokumentus. 

4) Priimdama sprendimus Komisija atsižvelgia į Laivybos Reino upe centrinės komisijos 
sprendimus dėl atitinkamos klasifikacinės bendrovės patvirtinimo. Prieš patvirtindama 
klasifikacinę bendrovę, kuri nebuvo patvirtinta Laivybos Reino upe centrinės komisijos, 
Komisija pasitaria su Centrinės komisijos sekretoriatu. 

5) Priėmus kiekvieną sprendimą dėl klasifikacinės bendrovės patvirtinimo arba patvirtinimo 
panaikinimo, iš dalies keičiamas patvirtintų bendrovių sąrašas. 

6) Komisija atitinkamoms klasifikacinėms bendrovėms praneša savo sprendimus. 
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III dalis 

Patvirtintų klasifikacinių bendrovių sąrašas 

 

Remiantis I ir II dalyse išdėstytais kriterijais, pagal šios direktyvos 10 straipsnį šiuo metu yra 
patvirtintos šios bendrovės: 

1) „Bureau Veritas“, 

2) „Germanischer Lloyd“, 

3) „Lloyd’s Register of Shipping“. 

Iki klasifikacinių bendrovių patvirtinimo pagal I ir II dalis tos klasifikacinės bendrovės, kurios yra 
valstybių narių pripažįstamos, patvirtintos ir įgaliotos pagal 1994 m. lapkričio 22 d. Tarybos 
direktyvą 94/57/EB dėl laivų apžiūros ir tikrinimo organizacijų ir atitinkamos jūrų administracijų 
veiklos bendrųjų taisyklių ir standartų 1, šiuo metu laikomos patvirtintomis pagal šios direktyvos 
10 straipsnį tikrinti tik tuos laivus, kurie yra eksploatuojami tik tos valstybės narės vandenų 
keliuose. 

 

_______________________ 

                                                 
1  OL L 319, 1994 12 12, p. 20. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos 

Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/84/EB (OL L 324, 2002 11 29, p. 53).  
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VIII PRIEDAS 

Patikrinimų atlikimo tvarkos taisyklės 

1 straipsnis 

Jei atlikus patikrinimą valdžios institucijos nustato, kad laive turimas sertifikatas yra negaliojantis 
arba kad laivas neatitinka sertifikate numatytų reikalavimų, tačiau minėtas negaliojimas arba 
neatitiktis reikalavimams nekelia akivaizdaus pavojaus, laivo savininkas arba jo atstovas imasi visų 
būtinų priemonių padėčiai ištaisyti. Sertifikatą išdavusi arba paskutinį kartą jį pratęsusi institucija 
informuojama per septynias dienas. 

2 straipsnis 

Jei atlikus 1 straipsnyje nurodytą patikrinimą valdžios institucijos nustato, kad sertifikato laive nėra 
arba kad laivas kelia akivaizdų pavojų, jos gali uždrausti laivui plaukioti, kol nebus imtasi būtinų 
veiksmų padėčiai ištaisyti. 

Jos taip pat gali nustatyti priemones, kurios leistų laivui, tam tikrais atvejais užbaigus transporto 
operacijas, saugiai nuplaukti į vietą, kurioje jį bus galima patikrinti arba suremontuoti. Sertifikatą 
išdavusi arba paskutinį kartą jį pratęsusi institucija informuojama per septynias dienas. 

3 straipsnis 

Valstybė narė, kuri uždraudė laivui plaukioti arba pranešė savininkui apie ketinimą tai padaryti, jei 
nebus pašalinti nustatyti trūkumai, sertifikatą išdavusiai arba paskutinį kartą jį pratęsusiai valstybės 
narės institucijai per septynias dienas praneša apie sprendimą, kuri ji priėmė arba ketina priimti. 

4 straipsnis 

Sprendime nutraukti laivo plaukiojimą, priimtame pagal įgyvendinant šią direktyvą priimtas 
priemones, smulkiai nurodomos priežastys, kuriomis jis grindžiamas. Apie jį nedelsiant pranešama 
atitinkamai šaliai, kuri kartu informuojama apie apskundimo tvarką, kuria ji gali pasinaudoti pagal 
valstybėse narėse galiojančius įstatymus, ir jos terminus. 

 

    

 



 

 
13274/1/05 REV 1  AP/aj 1 
IX PRIEDAS DG C III  LT 

IX PRIEDAS 

Signaliniams žiburiams, radiolokaciniams įrenginiams ir posūkio kampinio greičio indikatoriams 
taikomi reikalavimai 

I dalis: Vidaus vandenų laivų žiburių spalvos bei stiprio ir signalinių žibintų patvirtinimo 
reikalavimai 

II dalis: Vidaus vandenų laivų signalinių žibintų bandymo ir patvirtinimo sąlygų reikalavimai 

III dalis: Būtiniausi reikalavimai, taikomi vidaus vandenų laivuose laivybai naudojamai 
radiolokacinei įrangai, ir jos bandymų sąlygos 

IV dalis: Būtiniausi reikalavimai, taikomi vidaus vandenų laivuose naudojamiems posūkio 
kampinio greičio indikatoriams, ir jų bandymų sąlygos 

V dalis: Vidaus vandenų laivuose naudojamos radiolokacinės įrangos ir posūkio kampinio 
greičio indikatorių įrengimo ir eksploatacinių bandymų reikalavimai 

VI dalis: Pavyzdinis bandymų institutų, patvirtintos įrangos ir patvirtintų įrengimo įmonių 
sąrašas 
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I dalis 

Vidaus vandenų laivų 
žiburių spalvos bei stiprio 

ir signalinių žibintų patvirtinimo 
reikalavimai 

Turinys 

1 skyrius  Sąvokų apibrėžimai 
 
straipsnis 1.01 Signaliniai žibintai 

1.02 Signaliniai žiburiai 

1.03 Šviesos šaltiniai 

1.04 Optiniai prietaisai 

1.05 Filtras 

1.06 IO, IB ir t santykis 
 
2 skyrius   Reikalavimai signaliniams žiburiams 
 
straipsnis 2.01 Signalinių žiburių spalva 

2.02 Signalinių žiburių šviesos stipris ir matomumo atstumas 

2.03 Signalinio žiburio šviesos sklaida 

 
3 skyrius  Reikalavimai signaliniams žibintams 
 
straipsnis 3.01 Techniniai reikalavimai 
 
4 skyrius   Bandymai, patvirtinimas ir ženklinimas 
 
straipsnis 4.01 Tipo bandymai 

4.02 Bandymų tvarka 

4.03 Patvirtinimo sertifikatas 

4.04 Patikrinimai vietoje 

4.05 Ženklinimas 
 

Priedėlis 

Vidaus vandenų laivų signalinių žibintų patvirtinimo sertifikato pavyzdys 
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1 skyrius 

SĄVOKŲ APIBRĖŽIMAI 

1.01 straipsnis 

Signaliniai žibintai 

1. „Žibintas“ – tai įtaisas dirbtinės šviesos šaltinio srautui skleisti; jame taip pat yra 
sudedamosios dalys šviesos spinduliams filtruoti, laužti arba atspindėti ir šviesos šaltiniui 
įtvirtinti arba valdyti. 

2. Laive signalams duoti skirti žibintai yra vadinami signaliniais žibintais. 

1.02 straipsnis 

Signaliniai žiburiai 

1. „Signaliniai žiburiai“ – signalinių žibintų skleidžiami šviesos signalai. 

2. „Topo žiburys“ – baltas žiburys, matomas 225° horizonto lanku ir spinduliuojantis tolygią 
nenutrūkstamą šviesą 112°30’ lanku iš abiejų pusių, t. y. nuo laivapriekio iki 22°30’ už 
kiekvieno borto traverso. 

3. „Bortų žiburiai“ – žalias žiburys dešiniame borte ir raudonas žiburys kairiame borte; 
kiekvienas iš šių žiburių yra matomas 112°30’ horizonto lanku ir spinduliuoja tolygią 
nenutrūkstamą šviesą, t. y. nuo laivapriekio iki 22°30’ už borto traverso. 

4. „Laivagalio žiburys“ – baltas žiburys, matomas 135° horizonto lanku ir spinduliuojantis 
tolygią nenutrūkstamą šviesą nuo laivagalio 67°30’ lanku į abi laivo puses. 

5. „Geltonas laivagalio žiburys“ – geltonas žiburys, matomas 135° horizonto lanku ir 
spinduliuojantis tolygią nenutrūkstamą šviesą nuo laivagalio 67°30’ lanku į abi laivo puses. 
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6. „Aplink šviečiantis žiburys“ – žiburys, matomas 360° horizonto lanku ir spinduliuojantis 
tolygią nenutrūkstamą šviesą. 

7. a) „Blyksintis žiburys“ – žiburys, blyksintis 40–60 kartų per minutę. 

b) „Greitai blyksintis žiburys“ – žiburys, blyksintis 100–120 kartų per minutę. 

Blyksintis žiburys – tai reguliarių šviesos blyksnių seka per laiko vienetą. 

8. Signaliniai žiburiai pagal šviesos stiprį skirstomi taip: 

– paprastieji žiburiai, 

– ryškieji žiburiai, 

– stiprieji žiburiai. 

1.03 straipsnis 

Šviesos šaltiniai 

Šviesos šaltiniai – elektriniai arba neelektriniai įtaisai, suprojektuoti signalinių žibintų šviesos 

srautui gaminti. 
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1.04 straipsnis 

Optiniai prietaisai 

1. Optinis prietaisas – prietaisas, susidedantis iš šviesą laužiančių, atspindinčių arba 
laužiančių ir atspindinčių sudedamųjų dalių, įskaitant laikiklius. Šių sudedamųjų dalių 
paskirtis – nukreipti šviesos šaltinio spindulius tam tikromis kryptimis. 

2. Spalvotasis optinis prietaisas – optinis prietaisas, kuris pakeičia spinduliuojamos šviesos 
spalvą ir stiprį. 

3. Neutralusis optinis prietaisas – optinis prietaisas, kuris pakeičia spinduliuojamos šviesos 
stiprį. 

1.05 straipsnis 

Filtras 

1. Spalvotasis filtras – atrankusis filtras, kuris keičia spinduliuojamos šviesos spalvą ir stiprį. 

2. Neutralusis filtras – tai neatrankioji sudedamoji dalis, kuri keičia spinduliuojamos šviesos 
stiprį. 
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1.06 straipsnis 

IO, IB ir t santykis 

IO – tai fotometrinis elektrinių žiburių šviesos stipris kandelomis (cd), išmatuotas esant 
normaliai įtampai. 

IB – tai eksploatacinis šviesos stipris kandelomis (cd). 

t – tai matomumo atstumas kilometrais (km). 

 

Atsižvelgiant, pavyzdžiui, į šviesos šaltinio senėjimą, optinių prietaisų nešvarumą ir laivo tinklo 

įtampos svyravimus, laikoma, kad IB yra 25 procentais mažesnis už IO. 

Todėl: 

IB = 0,75 . IO 

Signalinių žiburių IB ir t santykis yra išreiškiamas šia lygtimi: 

IB = 0,2 . t2 . q-t 

Atmosferinio perdavimo koeficientas q yra laikomas lygiu 0,76 ir atitinka 14,3 km meteorologinį 

matomumą. 
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2 skyrius 

REIKALAVIMAI SIGNALINIAMS ŽIBURIAMS 

2.01 straipsnis 

Signalinių žiburių spalva 

1. Žiburiams taikoma penkių spalvų signalų sistema, kurią sudaro šios spalvos: 

– balta, 

– raudona, 

– žalia, 

– geltona, 

– mėlyna. 

Šis sistema turi atitikti Tarptautinės apšvietimo komisijos rekomendacijas, „Signalinių 
žiburių spalvos“, IEC leidinys Nr. 2.2. (TC-1.6) 1975. 

Spalvos taikomos signalinio žibinto spinduliuojamiems šviesos srautams. 

2. Signalinių žiburių spalvų ribos pagal IEC leidinyje Nr. 2.2 (TC-1.6) 1975 pateiktos spalvių 
diagramos sankirtos taškų koordinates (žr. spalvių diagramą) nustatomos taip: 

Signalinio žiburio spalva Sankirtos taškų koordinatės 

 

 Balta..................................

x 

y 

0,310 

0,283 

0,443 

0,382 

0,500 

0,382 

0,500 

0,440 

0,453 

0,440 

0,310 

0,348 

 

 Raudona ............................

x 

y 

0,690 

0,290 

0,710 

0,290 

0,680 

0,320 

0,660 

0,320 

  

 

 Žalia ..................................

x 

y 

0,009 

0,720 

0,284 

0,520 

0,207 

0,397 

0,013 

0,494 

  

 

 Geltona..............................

x 

y 

0,612 

0,382 

0,618 

0,382 

0,575 

0,425 

0,575 

0,406 

  

 

 Mėlyna ..............................

x 

y 

0,136 

0,040 

0,218 

0,142 

0,185 

0,175 

0,102 

0,105 
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IEC spalvių diagrama 

kurioje  2 930 K atitinka vakuuminės kaitinamosios lempos šviesą. 

  2 856 K atitinka dujomis užpildytos kaitinamosios lempos šviesą. 
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2.02 straipsnis 

Signalinių žiburių stipris ir matomumo atstumas 

Toliau lentelėje pateikiamos skirtingų signalinių žiburių rūšių leistinosios IO, IB ir t ribos (dieną ir 
naktį). Nurodytos vertės taikomos signalinių žibintų spinduliuojamam šviesos srautui. 

IO ir IB yra nurodyti cd, o t – km. 

Didžiausios ir mažiausios vertės 

 Signalinio žiburio spalva 

Signalinių žiburių 
rūšis 

Balta Žalia, raudona Geltona Mėlyna 

 min. max. min. max. min. max. min. max. 

 IO 

paprastieji IB 

 t 

2,7 

2,0 

2,3 

10,0 

7,5 

3,7 

1,2 

0,9 

1,7 

4,7 

3,5 

2,8 

1,1 

0,8 

1,6 

3,2 

2,4 

2,5 

0,9 

0,7 

1,5 

2,7 

2,0 

2,3 

 IO 

ryškieji IB 

 t 

12,0 

9,0 

3,9 

33,0 

25,0 

5,3 

6,7 

5,0 

3,2 

27,0 

20,0 

5,0 

4,8 

3,6 

2,9 

20,0 

15,0 

4,6 

6,7 

5,0 

3,2 

27,0 

20,0 

5,0 

 IO 

stiprieji IB 

 t 

47,0 

35,0 

5,9 

133,0 

100,0 

8,0 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

47,0 

35,0 

5,9 

133,0 

100,0 

8,0 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

Tačiau taikomas mažiausias geltonųjų blyksinčių žiburių šviesos stipris (IO) dieną yra 900 cd. 
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2.03 straipsnis 

Signalinio žiburio šviesos sklaida 

1. Horizontalioji šviesos stiprio sklaida 

1.1 2.02 straipsnyje nurodytas šviesos stipris taikomas visoms horizontalios plokštumos, 
kertančios optinio prietaiso centrą arba vertikaliai padėto signalinio žibinto tinkamai 
sureguliuoto šviesos šaltinio šviesos svorio centrą, kryptims. 

1.2 Nustatytas topo, laivagalio ir borto žiburių šviesos stipris turi būti išlaikytas visame 
nustatyto ruožo horizonto lanke ne mažiau negu iki 5° atstumu iki ribų. 

Šviesos stipris nustatytame ruože nuo 5° iki ribos gali sumažėti 50 procentų; toliau jis 
palaipsniui turi mažėti taip, kad nuo 5° už ruožo ribų liktų tik labai nedidelis šviesos kiekis. 

1.3 Borto žiburio šviesos stipris laivo judėjimo ašiai lygiagrečia kryptimi turi būti lygus 
nustatytajam. Tarp 1° ir 3° už nustatytojo ruožo ribų stipris turi sumažėti beveik iki nulio. 

1.4 Dvispalvių arba trispalvių žibintų šviesos stiprio sklaida turi būti tolygi, kad 3° iš abiejų 
pusių nuo nustatytojo ruožo ribų nebūtų viršytas didžiausias leistinas stipris ir būtų 
pasiektas mažiausias nustatytas stipris. 

1.5 Horizontalioji žibintų šviesos stiprio sklaida turi būti tolygi visame ruože, kad taikomos 
mažiausios ir didžiausios fotometrinio šviesos stiprio vertės nesiskirtų daugiau negu 
1,5 karto. 

2. Vertikalioji šviesos stiprio sklaida 

Kai pasvirimo kampas nuo horizontalės yra iki ± 5° arba ± 7,5°, pirmuoju atveju šviesos 
stipris turi būti lygus bent 80 %, o antruoju – 60 % šviesos stiprio, kai pasvirimo kampas 
lygus 0°, tačiau negali jo viršyti daugiau kaip 1,2 karto. 
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3 skyrius 

REIKALAVIMAI SIGNALINIAMS ŽIBINTAMS 

3.01 straipsnis 

Techniniai reikalavimai 

1. Signalinių žibintų ir šviesos šaltinių konstrukcija ir medžiagos turi būti tokios, kad būtų 
užtikrinta jų sauga ir ilgaamžiškumas. 

2. Žibintų detalės (pavyzdžiui, skersinės sąvaržos) turi nekenkti šviesos stipriui, spalvoms 
arba sklaidai. 

3. Laive signalinius žibintus turi būti galima lengvai ir tinkamoje padėtyje sumontuoti. 

4. Šviesos šaltinį turi būti lengva pakeisti. 

4 skyrius 

BANDYMAI, PATVIRTINIMAS IR ŽENKLINIMAS 

4.01 straipsnis 

Tipo bandymai 

Tipo bandymų pagal „Vidaus vandenų laivų signalinių žibintų bandymo ir patvirtinimo sąlygas“ 
paskirtis – nustatyti, ar signaliniai žibintai ir jų šviesos šaltinis atitinka šiuos reikalavimus. 

4.02 straipsnis 

Bandymų tvarka 

1. Paraiška dėl tipo bandymo pateikiama kompetentingai bandymų institucijai, kartu 
pateikiant ne mažiau kaip du planų egzempliorius ir du žibinto bei reikiamų šviesos 
šaltinių pavyzdžius. 
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2. Jei atlikus bandymą nėra pagrindo prieštaravimams, vienas prie paraiškos pridėtų planų 
egzempliorius, kuriame įrašomas patvirtinimas, ir vienas patvirtintas žibinto pavyzdys 
gražinami pareiškėjui. Antrasis planų egzempliorius ir antrasis žibinto pavyzdys lieka 
bandymų institucijoje. 

3. Gamintojas bandymų institucijai pateikia pareiškimą, kad visos masinės gamybos žibinto 
detalės atitinka žibinto, kurio tipo bandymas buvo atliktas, detales. 

4.03 straipsnis 

Patvirtinimo sertifikatas 

1. Jei tipo bandymo rezultatai rodo, kad šie reikalavimai buvo įvykdyti, signalinio žibinto 
tipas patvirtinamas ir pareiškėjui pagal priedėlyje pateiktą pavyzdį išduodamas 
patvirtinimo sertifikatas, pažymėtas 4.05 straipsnyje nurodytais ženklais. 

2. Patvirtinimo sertifikato turėtojas: 

– gali įvairias žibintų dalis pažymėti 4.05 straipsnyje nurodytais ženklais; 

– žibintus gali gaminti tik laikydamasis bandymų institucijos patvirtintų planų ir gamybos 
būdo, naudoto gaminant žibintus, kurių tipo bandymai buvo atlikti; 

– gali keisti patvirtintus planus ir žibintų modelius tik pritarus bandymų institucijai. Ši 
taip pat sprendžia, ar išduotas patvirtinimo sertifikatas turi būti tik papildytas, ar turi 
būti pateikta nauja paraiška dėl patvirtinimo. 

4.04 straipsnis 

Patikrinimai vietoje 

1. Bandymų institucija yra įgaliota iš gamybos serijos imti signalinių žibintų pavyzdžius 
bandymams atlikti. 

2. Jei bandymais nustatomi dideli trūkumai, patvirtinimas gali būti panaikintas. 
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4.05 straipsnis 

Ženklinimas 

1. Patvirtinti signaliniai žibintai, optiniai prietaisai ir šviesos šaltiniai paženklinami, kaip 
toliau nurodyta:  

 e . X . YY . nnn 

e – patvirtinimo ženklas, 

X – patvirtinimo šalis: 

 1 = Vokietija 18 = Danija 

 2 = Prancūzija 20 = Lenkija 

 3 = Italija 21 = Portugalija 

 4 = Nyderlandai 23 = Graikija 

 5 = Švedija 24 = Airija 

 6 = Belgija 26 = Slovėnija 

 7 = Vengrija 27 = Slovakija 

8 = Čekija 29 = Estija 

9 = Ispanija 32 = Latvija 

11 = Jungtinė Karalystė 36 = Lietuva 

12 = Austrija 49 = Kipras 

13 = Liuksemburgas 50 = Malta 

17 = Suomija  

 

YY – du paskutiniai patvirtinimo metų skaitmenys, 

nnn – bandymų institucijos suteiktas patvirtinimo numeris. 
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