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Pakeitimas 2
Matthias Groote

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 specialųjį laivų 
hibridinių galios įrenginių, kurie skiriasi 
techninėmis charakteristikomis nuo 
standartinių vidaus degimo variklių 
charakteristikų, bandymų ciklą.

Or. de

Pakeitimas 3
Matthias Groote

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26a) Valstybės narės turi patikrinti, ar jos 
taiko veiksmingas specialiai regionui 
pritaikytas nacionalines priemones, pvz., 
nustatyti ar priderinti greičio ribojimą, 
siekiant kaip galima labiau sumažinti 
skleidžiamą triukšmą.

Or. de

Pakeitimas 4
Matthias Groote

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 konstatuojamoji dalis
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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 turi prisiimti visą atsakomybę, kad
gaminys atitinka visus taikomus 
reikalavimus. Gamintojams ir vartotojams 
privaloma apie tai suteikti daugiau 
informacijos, siekiant įgyvendinti CE 
ženklinimo tikslus.

Or. de

Pakeitimas 5
Satu Hassi

Pasiūlymas dėl direktyvos
39 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(39) siekiant atsižvelgti į techninių žinių 
pažangą ir naujus mokslinius įrodymus, 
Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai 
priimti deleguotuosius teisės aktus pagal 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
290 straipsnį, kad galėtų atlikti dalinius I 
priedo B dalies 2 skirsnio ir C dalies 1 
skirsnio pakeitimus, išskyrus tiesioginius ar 
netiesioginius išmetalų ar skleidžiamo 
triukšmo vertės bei Froude skaičiaus ir 
galios poslinkio koeficiento vertės 
pakeitimus, ir V, VII ir IX priedų 
pakeitimus. Itin svarbu, kad Komisija 
parengiamajame etape rengtų tinkamas 
konsultacijas, įskaitant konsultacijas 
ekspertų lygmeniu; 

(39) siekiant atsižvelgti į techninių žinių 
pažangą ir naujus mokslinius įrodymus, 
Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai 
priimti deleguotuosius teisės aktus pagal 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
290 straipsnį, kad galėtų atlikti dalinius 
I priedo B dalies 2 skirsnio ir C dalies 
1 skirsnio pakeitimus, išskyrus tiesioginius 
ar netiesioginius išmetalų ar skleidžiamo 
triukšmo vertės, kuri mažina aplinkos 
apsaugos lygį, bei Froude skaičiaus ir 
galios poslinkio koeficiento vertės 
pakeitimus, ir V, VII ir IX priedų 
pakeitimus. Itin svarbu, kad Komisija 
parengiamajame etape rengtų tinkamas 
konsultacijas, įskaitant konsultacijas 
ekspertų lygmeniu.

Or. en

Pakeitimas 6
Satu Hassi
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Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 dalies a punkto x i i i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

xiii) laivuose amfibijose; (xiii) laivuose amfibijose, veikiančiuose 
tiek vandenyje, tiek ir sausumoje;

Or. en

Pakeitimas 7
Matthias Groote

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a.  .Laivas – keliauti vandeniu skirta 
irklinė, burinė, motorinė ar mentiniais 
laivaračiais varoma transporto priemonė;

Or. de

Pakeitimas 8
Carl Schlyter, Satu Hassi

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šios direktyvos nuostatos nekliudo 
valstybėms narėms priimti nuostatų, 
reglamentuojančių navigaciją tam tikruose 
vandenyse, siekiant apsaugoti aplinką, 
vandens kelių sistemą ir užtikrinti vandens 
kelių saugą, jeigu dėl tokių nuostatų 
nereikia modifikuoti šią direktyvą 
atitinkančių laivų.

Šios direktyvos nuostatos nekliudo 
valstybėms narėms priimti nuostatų, 
reglamentuojančių navigaciją jų
vandenyse, siekiant apsaugoti aplinką, 
įskaitant ir nuo triukšmo taršos, vandens 
kelių sistemą ir užtikrinti vandens kelių 
saugą, jeigu dėl tokių nuostatų nereikia 
modifikuoti šią direktyvą atitinkančių 
laivų.

Or. en
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Pakeitimas 9
Carl Schlyter, Satu Hassi

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) Valstybės narės gali apriboti 
asmeninių laisvų naudojimą tik tam 
tikrose vietose ir tik tam tikru laiku, 
siekiant apsaugoti kitus susikertančius 
visuomenės interesus.

Or. en

Pakeitimas 10
Satu Hassi

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 1 dalies b punkto i i papunkčio pirma įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– jeigu laikomasi darniųjų standartų, 
susijusių su I priedo A dalies 3.2 ir 3.3 
punktais: modulis (gamybos vidaus 
kontrolė ir prižiūrimi gaminių bandymai), 
B modulis (ES tipo tyrimas) kartu su C, D, 
E arba F moduliu, G modulis (vieneto 
patikra grindžiama atitiktis); arba H 
modulis (visišku kokybės užtikrinimu 
grindžiama atitiktis);

jeigu laikomasi darniųjų standartų, 
susijusių su I priedo A dalies 3.2 ir 3.3 
punktais: B modulis (ES tipo tyrimas) 
kartu su C, D, E arba F moduliu, 
G modulis (vieneto patikra grindžiama 
atitiktis); arba H modulis (visišku kokybės 
užtikrinimu grindžiama atitiktis);

Or. en

Pagrindimas

Vėl sugrįžtama prie dabartinio direktyvos teksto. Nėra priimtina, kad ilgesnis nei 12 m C 
kategorijos laivas patektų į rinką, jei jo nepatikrino paskelbtoji įstaiga.
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Pakeitimas 11
Satu Hassi

Pasiūlymas dėl direktyvos
49 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) I priedo B dalies 2 punktą ir I priedo 
C dalies 1 punktą, išskyrus tiesioginius 
arba netiesioginius išmetalų ar skleidžiamo 
triukšmo vertės ir Froude skaičiaus bei 
galios poslinkio koeficiento vertės 
pakeitimus;

(a) I priedo B dalies 2 punktą ir I priedo 
C dalies 1 punktą, išskyrus tiesioginius 
arba netiesioginius išmetalų ar skleidžiamo 
triukšmo vertės, kuri mažina aplinkos 
apsaugos lygį, ir Froude skaičiaus bei 
galios poslinkio koeficiento vertės 
pakeitimus;

Or. en

Pakeitimas 12
Satu Hassi

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo A dalies 2 punkto 2.3 papunkčio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Laivas turi būti suprojektuotas taip, kad 
iškritimo už borto rizika būtų sumažinta iki 
minimumo, o įkėlimas atgal į laivą –
palengvintas.

Laivas turi būti suprojektuotas taip, kad 
iškritimo už borto rizika būtų sumažinta iki 
minimumo, o įkėlimo atgal į laivą 
priemonės yra pasiekiamos ar išdėstytos 
taip, kad asmuo vandenyje jas pasiektų be 
pagalbos.

Or. en

Pagrindimas

Laivo projektas turi būti toks, kad į jį saugumo sumetimais iš vandens būtų galima patekti be 
pagalbos, tai yra ypač svarbu šaltame vandenyje. Šis pakeitimas taip pat yra suderintas su 
JAV taikomu reikalavimu.

Pakeitimas 13
Satu Hassi
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Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo A dalies 5 punkto 5.8 papunkčio 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Laivuose, kuriuose įrengti tualetai, 
įrengiami surinkimo bakai arba vandens 
valymo sistemos.

Laivuose, kuriuose įrengti tualetai, 
įrengiami surinkimo bakai arba vandens 
valymo sistemos, sujungtos su kiekvienu 
tualetu.

Or. en

Pakeitimas 14
Satu Hassi, Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo C dalies 1 punkto 1.1 papunkčio lentelė

Komisijos siūlomas tekstas

Vardinė vieno variklio galia
(kW)

Maksimalus garso slėgio lygis 
= LpASmax

(dB)
PN  10 67

10  PN  40 72
PN  40 75

Pakeitimas

Vardinė vieno variklio galia
(kW)

Maksimalus garso slėgio lygis 
= LpASmax

(dB)
PN  10 62
PN  10 67

Or. en

Pagrindimas

Vadovaujantis Komisijos atliktu poveikio vertinimu, mažesniuose varikliuose (iki 40 kW) 5 db 
sumažinti garso lygį, o galingesnius variklius turinčiuose – 8 db.  (keičiant antrosios 
kategorijos reikalavimas tampa lygus trečiajai).



AM\897195LT.doc 9/9 PE486.091v01-00

LT


