
AD\899795LT.doc PE480.787v02-00

LT Susivieniję įvairovėje LT

EUROPOS PARLAMENTAS 2009 - 2014

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

2011/0197(COD)

25.4.2012

NUOMONĖ
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto

pateikta Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl pramoginių ir 
asmeninių laivų
(COM(2011)0456 – C7-0212/2011 – 2011/0197(COD))

Nuomonės referentas: Salvatore Tatarella



PE480.787v02-00 2/6 AD\899795LT.doc

LT

PA_Legam



AD\899795LT.doc 3/6 PE480.787v02-00

LT

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Aplinkybės

Komisijos pasiūlymo dėl pramoginių ir asmeninių laivų direktyvos tikslas yra persvarstyti 
1994 m. priimtą direktyvą (Direktyva 94/25/EB), kurioje buvo nustatyti pagrindiniai rinkai 
pateiktų laivų saugos standartai. Direktyva 94/25/EB jau buvo iš dalies pakeista 
Direktyva 2003/44/EB, kuria buvo nustatytos laivų išmetalų ir skleidžiamo triukšmo ribos.
Šiame naujame Komisijos pasiūlyme nustatomos griežtesnės išmetalų ribos atsižvelgiant į 
technologinę pramoginių laivų variklių pažangą; taip bus suderintos ribos pasaulio mastu, 
visų pirma su ribomis, nustatytomis JAV. Turint mintyje tai, kad laivų, palyginti su 
motorinėmis transporto priemonėmis apskritai, skaičius nedidelis ir tai, kad jie naudojami tik 
keletą mėnesių per metus, pramoginių laivų sektoriaus poveikis aplinkai nedidelis.

Direktyvoje nustatomos didžiausios teršalų, kaip antai kietųjų dalelių, azoto oksidų ir 
angliavandenilių, išmetimo ribos. Joje neatsižvelgiama į anglies dioksido (CO2) taršą.

Prieš baigdama rengti direktyvos projektą, Komisija vykdė plataus masto konsultacijas su 
suinteresuotosiomis šalimis: laivybos pramonės atstovais, variklių gamintojais, laivybos 
asociacijomis ir valstybėmis narėmis. Visos suinteresuotosios šalys iš esmės pritarė 
pasiūlymui. Direktyvoje nustatomos naujos sektoriaus, kuriame dirba 270 000 asmenų ir kuris 
apima 37 000 įmonių, taisyklės. Laivybos sektorių daugiausia sudaro MVĮ (jos sudaro 
95 proc. visų atitinkamų įmonių). Turėdama mintyje tai, kad kai kurie nedidelių variklių 
gamintojai tiekia juos tik Europos rinkai, Komisija ypač stengėsi atsižvelgti į pramoginių 
laivų ir variklių sektoriuje veikiančias MVĮ. Nuo 2007 m. sektorių itin veikia ekonominė 
krizė, bendras pramoginių laivų pardavimo skaičius sumažėjo per pusę.

Nuomonės referento pozicija

Nuomonės referentas palankiai vertina Komisijos pasiūlymą ir ypač remia jo tikslą suderinti 
esamus teisės aktus. Labai svarbu užtikrinti, kad pagal naują direktyvą, nors ir sugriežtinus 
kai kurias nuostatas, kad būtų laikomasi aplinkosauginių kriterijų, būtų skatinamas sektoriaus 
konkurencingumas siekiant, kad jis atitiktų pažangiausius rinkos sektorius pasaulio mastu.
Taip pramonė galėtų atremti stiprią JAV konkurenciją ir Europos Sąjunga galėtų tapti šio 
sektoriaus lydere.

Vienas iš svarbiausių šios direktyvos dalykų yra tai, kad nustatomas pereinamasis laikotarpis, 
kad gamintojai galėtų prisitaikyti prie naujų išmetalų reikalavimų. Nuomonės referentas 
palankiai vertina tai, kad pereinamasis laikotarpis mažiesiems ir vidutiniams variklių 
gamintojams, teikiantiems ES rinkai užbortinius variklius, kurių galingumas mažesnis kaip 
15 kW, prailginamas iki trejų metų. Tačiau kalbant apie triukšmą dabartinių ribinių verčių 
keisti nesiūloma, nes triukšmas siejamas ne tik su variklių skleidžiamu triukšmu, bet ir su 
išorės aplinkos sąlygomis: dėl šių dviejų veiksmų labai sunku pakeisti galiojančias taisykles.

Nuomonės referentas tvirtai įsitikinęs, kad triukšmas turėtų būti kontroliuojamas vietos 
lygmeniu taikant griežtesnes greičio ribojimo priemones. Skleidžiamas triukšmas glaudžiai 
susijęs su tuo, kaip elgiasi laivų naudotojai, ir tuo, kaip laikomasi tokių laivų naudojimo 
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pramogai taisyklių. Referentas ragina Komisiją per ateinančius penkerius metus išnagrinėti, ar 
galimas tolesnis laivų variklių išmetalų mažinimo etapas atsižvelgiant į technologinę pažangą 
ir įtraukiant į teisės aktų taikymo sritį kuro išsiliejimo problemą. Galiausiai, referentas mano, 
kad siekiant užtikrinti, jog valstybės narės kuo greičiau perkeltų ir įgyvendintų direktyvą, 
pasiūlymas turėtų būti kuo skubiausiai priimtas.

PAKEITIMAI

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas ragina atsakingą Vidaus rinkos ir 
vartotojų apsaugos komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) priklausomai nuo degalų ir galios 
kategorijos, turėtų būti naudojami 
atitinkamame ISO standarte aprašyti 
laivams skirtų variklių bandymų ciklai;

(22) priklausomai nuo degalų ir galios 
kategorijos, turėtų būti naudojami 
atitinkamame ISO standarte aprašyti 
laivams skirtų variklių bandymų ciklai. 
Reikėtų parengti specialų laivų hibridinių 
varomųjų įrenginių, kurių techninės 
charakteristikos skiriasi nuo standartinių 
vidaus degimo variklių charakteristikų, 
bandymų ciklą;

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26a) siekiant kaip galima labiau 
sumažinti skleidžiamą triukšmą, valstybės 
narės turėtų patikrinti, ar jos taiko 
veiksmingas specialiai regionui 
pritaikytas nacionalines priemones, pvz., 
ar nustatomi ir koreguojami greičio 
apribojimai;.

Pakeitimas 3
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Pasiūlymas dėl direktyvos
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) labai svarbu, kad gamintojai ir 
vartotojai aiškiai suprastų, jog CE ženklu 
gaminį pažymėjęs gamintojas taip 
deklaruoja, kad gaminys atitinka visus 
taikomus reikalavimus ir kad gamintojas 
už jį prisiima visą atsakomybę;

(28) gamintojai, CE ženklu pažymėję
gaminį, turėtų prisiimti visą atsakomybę 
už tai, kad gaminys atitiktų visus taikomus 
reikalavimus. Siekiant įgyvendinti CE 
ženklinimo tikslus, gamintojams ir
vartotojams privaloma suteikti daugiau 
informacijos apie tai;

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl direktyvos
53 straipsnio 2 a ir 2 b pastraipos (naujos)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ne vėliau kaip per penkerius metus nuo 
57 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje 
nurodytos datos ir atsižvelgdama į visas 
svarbias rinkos iniciatyvas, Komisija 
pateikia ataskaitą dėl:
– techninių galimybių toliau mažinti 
pramoginių laivų variklių išmetalų kiekį 
atsižvelgiant į ekonominį technologijų 
efektyvumą ir būtinybės susitarti dėl 
pasaulio mastu suderintų sektoriuje 
taikomų verčių, taip pat
– būtinybės sumažinti kuro išsiliejimą.
Jei tinkama, prie ataskaitos pridedamas 
pasiūlymas dėl teisėkūros procedūra 
priimamo akto.
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