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Pakeitimas 40
Malcolm Harbour, Toine Manders

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) 2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos sprendime Nr. 768/2008/EB dėl 
bendrosios gaminių pardavimo sistemos 
nustatyti bendrieji principai ir orientacinės 
nuostatos, skirti taikyti teisės aktams, 
pagrįstiems nauja teisine sistema. Siekiant 
užtikrinti derėjimą su kitais konkrečių 
sektorių gaminius reglamentuojančiais 
teisės aktais, tikslinga su minėtu sprendimu 
suderinti tam tikras šios direktyvos 
nuostatas, jei atsižvelgiant į sektoriaus 
specifiškumą nebūtinas kitoks sprendimas. 
Todėl su minėtu sprendimu turėtų būti 
suderintos tam tikros apibrėžtys, bendros 
ūkinės veiklos vykdytojų prievolės, 
atitikties prielaida, oficialūs prieštaravimai 
dėl darniųjų standartų, ženklinimo CE 
ženklu taisyklės, reikalavimai atitikties 
vertinimo įstaigoms ir pranešimo 
procedūros, taip pat su procedūromis, 
kurios taikomos pavojų keliantiems 
gaminiams, susijusios nuostatos;

(6) 2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos sprendime Nr. 768/2008/EB dėl 
bendrosios gaminių pardavimo sistemos 
nustatyti bendrieji principai ir orientacinės 
nuostatos, skirti taikyti teisės aktams, 
pagrįstiems nauja teisine sistema. Siekiant 
užtikrinti derėjimą su kitais konkrečių 
sektorių gaminius reglamentuojančiais 
teisės aktais, tikslinga su minėtu sprendimu 
suderinti tam tikras šios direktyvos 
nuostatas, jei atsižvelgiant į sektoriaus 
specifiškumą nebūtinas kitoks sprendimas. 
Todėl su minėtu sprendimu turėtų būti 
suderintos tam tikros apibrėžtys, bendros 
ūkinės veiklos vykdytojų prievolės, 
atitikties prielaida, ženklinimo CE ženklu 
taisyklės, reikalavimai atitikties vertinimo 
įstaigoms ir pranešimo procedūros, taip pat 
su procedūromis, kurios taikomos pavojų 
keliantiems gaminiams, susijusios 
nuostatos. Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamente (ES) Nr. [../..] dėl Europos 
standartizacijos1* numatyta prieštaravimo 
dėl darniųjų standartų procedūra, kuri 
taikoma, kai tie standartai ne visiškai 
atitinka šios direktyvos reikalavimus;

_____________
1 OL L ....
* OL: prašome įrašyti to reglamento datą, 
numerį ir OL nuorodą. 

Or. en

Pagrindimas

Reikėtų skaityti kartu su M.H. pakeitimais, kuriais išbraukiami 15 ir 33 straipsniai. 
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Pakeitimas 41
Malcolm Harbour, Toine Manders

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20a) kalbant apie variklius, pritaikytus 
naudoti jūroje, kai pirminio variklio tipas 
jau patvirtintas pagal Direktyvą 
97/68/EB1 arba Direktyvą 2005/55/EB2, 
gamintojams turėtų būti sudaryta 
galimybė remtis pirminio variklio 
gamintojo išduotu atitikties įrodymu, jei 
dėl pakeitimų išmetalų ypatybės 
nepasikeitė. Atitinkamai reikėtų 
pakoreguoti šioje direktyvoje nustatytą 
gamintojo apibrėžtį, kad būtų paaiškinta, 
kas įeina į „gamybos“ veiklą;
______________
1 1997 m. gruodžio 16 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
97/68/EB dėl valstybių narių įstatymų, 
susijusių su priemonėmis, mažinančiomis 
vidaus degimo variklių, įrengiamų ne 
kelių mobiliosiose mašinose, dujinių ir 
kietųjų dalelių teršalų kiekį, suderinimo 
(OL L 59, 1998 2 27, p. 1)
2 2005 m. rugsėjo 28 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2005/55/EB dėl valstybių narių įstatymų, 
reglamentuojančių priemones, kurių 
būtina imtis mažinant transporto 
priemonėse naudojamų uždegimo 
suspaudimu variklių išmetamuosius 
dujinius bei kietųjų dalelių teršalus ir 
transporto priemonėse naudojamų 
priverstinio uždegimo variklių, degalams 
naudojančių gamtines dujas ir 
suskystintas naftos dujas, išmetamuosius 
dujinius teršalus, suderinimo (OL L 275, 
2005 10 20, p. 1).
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Or. en

Pagrindimas

Reikėtų skaityti kartu su M. H. pateiktais 3 straipsnio 1 dalies 13 punkto pakeitimais.
Gamintojai, pritaikantys variklius naudoti jūroje, angl. šnek. „marinisers“, anksčiau yra 
susidūrę su tam tikru teisiniu netikrumu dėl variklių sertifikavimo. Pakoregavus gamintojo 
apibrėžtį šioje direktyvoje, būtų užtikrinta, kad dabartinis dviprasmiškumas, su kuriuo 
susiduria gamintojai, nekeičiantys variklio išmetalų ypatybių, dabar būtų pašalintas, nes bus 
galima aiškiai remtis pirminio variklio gamintojo pateiktu atitikties įrodymu.

Pakeitimas 42
Malcolm Harbour, Toine Manders

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. 
Bandymų ciklai turėtų būti parengti 
visiems vidaus degimo varikliams, kurie 
sudaro varymo sistemos dalį, įskaitant 
hibridinius variklių įrenginius;

Or. en

Pagrindimas

Keičiamas PR 4 pakeitimo tekstas ir įtraukiamas PR 3 pakeitimas, kurį pranešėjas 
atitinkamai ketina atšaukti, ir kai skaitoma kartu su PR 10 pakeitimu, kuris paliekamas, 
atitinkamai paaiškėja, kad generaciniai varikliai, naudojami serijiniuose hibridiniuose 
įrengimuose, iš tikrųjų patenka į šios direktyvos taikymo sritį.

Pakeitimas 43
Toine Manders

Pasiūlymas dėl direktyvos
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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) 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; taip pat labai 
svarbu, kad būtų aišku, jog turi būti 
sistemingai atliekami šio CE ženklo 
naudojimo atitikties patikrinimai;

Or. nl

Pakeitimas 44
Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Toine Manders, Matteo Salvini, Damien Abad

Pasiūlymas dėl direktyvos
31 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31a) kad būtų pateikiama aiški 
informacija apie priimtinas laivo 
eksploatavimo sąlygas, laivų projektavimo 
kategorijų pavadinimai, kurie gali 
klaidinti vartotojus, turėtų būti pagrįsti 
svarbiausiomis navigacijos aplinkos 
sąlygomis, konkrečiai, vėjo stiprumu ir 
bangų aukščiu, o ne navigacijos zonos ir 
tipo nurodymu;

Or. en

Pagrindimas

Konstatuojamoji dalis apie laivų projektavimo kategorijas, paaiškinanti problemą.

Pakeitimas 45
Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Toine Manders, Matteo Salvini, Damien Abad
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Pasiūlymas dėl direktyvos
31 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31b) A projektavimo kategorijoje 
minimos aplinkos sąlygos gali susidaryti 
ilgose kelionėse, pavyzdžiui, per 
vandenynus, arba pakrantėse, kai kelis 
šimtus jūrmylių nėra apsaugos nuo vėjo ir 
bangų. B projektavimo kategorijoje 
minimos sąlygos gali susidaryti gana 
ilgose tolimose nuo pakrančių kelionėse 
arba pakrantėse, kur ne visada galima iš 
karto apsisaugoti. Tokios sąlygos taip pat 
gali susidaryti vidaus jūrose, kurios 
pakankamai didelės, kad galėtų kilti 
atitinkamo aukščio bangos. C 
projektavimo kategorijoje minimos 
sąlygos gali susidaryti atviruose vidaus 
vandenyse, upių žiotyse ir jūrų pakrančių 
vandenyse esant vidutinėms 
meteorologinėms sąlygoms. D 
projektavimo kategorijoje minimos 
sąlygos gali susidaryti uždaruose vidaus 
vandenyse ir jūrų pakrančių vandenyse 
esant geram orui;

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas yra išsamus PR pakoreguotų (naujai siūlomų) laivų projektavimo kategorijų 
paaiškinimas.

Pakeitimas 46
Malcolm Harbour, Toine Manders

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 

(39) siekiant atsižvelgti į techninių žinių 
pažangą ir naujus mokslinius įrodymus, 
pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos 
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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;

veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būti 
suteikti įgaliojimai priimti deleguotuosius 
aktus dėl dalinio I priedo B dalies 
2 skirsnio, visų pirma, kad būtų įtraukti 
hibridinių variklių bandymų ciklai ir į 
bandomųjų degalų lentelę įrašyti maišyti 
biodegalai, kai tik šie bandomieji degalai 
bus patvirtinti tarptautiniu mastu, ir 
C dalies 1 skirsnio keitimo, 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. Ypač svarbu, kad Komisija 
parengiamųjų darbų metu tinkamai 
konsultuotųsi, įskaitant konsultacijas 
ekspertų lygmeniu;

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas yra techninis PR 6 pakeitimo, kuris bus atšauktas, patikslinimas. Šis pakeitimas 
atitinka būtinus pakeitimus, susijusius su naujais biodegalų mišiniais ir pradedamomis 
naudoti hibridinėmis sistemomis.

Pakeitimas 47
Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Toine Manders, Matteo Salvini, Damien Abad

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. pramoginis laivas – bet koks, bet kokio 
tipo ir bet kokiu būdu varomas sportui ir 
pramogoms skirtas laivas, kurio korpusas 
yra nuo 2,5 iki 24 m ilgio, matuojant pagal 
darnųjį standartą;

Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.

Or. en

Pagrindimas

Dėl šio pakeitimo tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.
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Pakeitimas 48
Malcolm Harbour, Toine Manders

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 13 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13. gamintojas – bet koks fizinis arba 
juridinis asmuo, kuris pagamina gaminį 
arba kuris užsako suprojektuoti ar 
pagaminti tokį gaminį ir jį parduoda savo 
vardu arba su savo prekės ženklu;

13. gamintojas – bet koks fizinis arba 
juridinis asmuo, kuris pagamina gaminį 
arba kuris užsako suprojektuoti ar 
pagaminti tokį gaminį ir jį parduoda savo 
vardu arba su savo prekės ženklu; tai bet 
koks fizinis ar juridinis asmuo, kuris 
pritaiko variklius naudoti jūroje, kai 
pirminio variklio tipas jau patvirtintas 
pagal Direktyvą 97/68/EB arba Direktyvą 
2005/55/EB, nepakeisdamas variklio 
išmetalų ypatybių;

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimu sprendžiama dabartinio dviprasmiškumo problema, su kuria susiduria tie 
gamintojai, kurie pritaiko variklius naudoti jūroje ir nekeičia variklio išmetalų ypatybių, 
užtikrinant, kad dabar jie galėtų naudotis pirminio variklio gamintojo išduotu atitikties 
įrodymu.

Pakeitimas 49
Malcolm Harbour, Toine Manders

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės nekliudo tiekti rinkai 
arba pradėti eksploatuoti:

4. Valstybės narės nekliudo jų teritorijoje 
tiekti rinkai arba pradėti eksploatuoti šią 
direktyvą atitinkančių varymo sistemų, 
nepriklausomai nuo to, ar jos įrengtos 
laive, ar ne.

a) šią direktyvą atitinkančių varomųjų 
variklių, įmontuotų laivuose arba juose 
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neįmontuotų;
b) variklių, kurių tipas patvirtintas pagal 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
97/68/EB23, atitinkančių išmetalų ribas 
III A, III B arba IV etape, taikomas 
slėginio uždegimo varikliams, 
naudojamiems pagal kitas paskirtis nei 
vidaus vandenų keliais plaukiojantiems 
laivams, lokomotyvams ir automotrisėms 
varyti, kaip nustatyta tos direktyvos 
I priedo 4.1.2. skirsnyje;
c) variklių, kurių tipas patvirtintas pagal 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2005/55/EB24, jeigu pagal IV priedo 
9 punktą gamintojas deklaruoja, kad 
variklis atitiks šios direktyvos išmetalų 
reikalavimus, kai laikantis gamintojo 
pateiktų instrukcijų variklis bus 
įmontuotas laive.

Or. en

Pagrindimas

This corrects a formatting error in the Commission proposal and ensures that this provision 
from the Current RCD 1994/25 is carried over effectively and clearly. The contents of point a) 
has in fact not been deleted but has been moved to MH AM to Article 6, paragraph 4, 
introductory part. The contents of point b) has in fact not been deleted but has been moved to 
MH AM on Article 6 paragraph 4a (new) point a). The contents of the first part of point c) has 
in fact not been deleted but has moved to MH AM on Article 6 paragraph 4a (new) point b). 
"where the manufacturer declares" onwards is the format error and has moved and has 
moved to the second subparagraph as it was intended to apply to both points.

Pakeitimas 50
Malcolm Harbour, Toine Manders

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. 4 dalis taip pat taikoma:
a) varikliams, kurių tipas patvirtintas 
pagal Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvą 97/68/EB23, atitinkantiems 
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išmetalų ribas III A, III B arba IV etape, 
taikomas slėginio uždegimo varikliams, 
naudojamiems kitoms paskirtims nei 
vidaus vandenų keliais plaukiojantiems 
laivams, lokomotyvams ir automotrisėms 
varyti, kaip nustatyta tos direktyvos 
I priedo 4.1.2. skirsnyje;
b) varikliams, kurių tipas patvirtintas 
pagal Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvą 2005/55/EB;
jeigu pagal IV priedo 9 punktą gamintojas 
deklaruoja, kad variklis atitiks šios 
direktyvos išmetalų reikalavimus, kai 
laikantis gamintojo pateiktų instrukcijų 
variklis bus įmontuotas laive.

Or. en

Pagrindimas

Ištaisoma išdėstymo klaida Komisijos pasiūlyme ir užtikrinama, kad ši nuostata iš dabartinės 
Direktyvos 1994/25 būtų veiksmingai perkelta ir aiškesnė, nei Komisijos pasiūlyme.

Pakeitimas 51
Toine Manders

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu taikant tą procedūrą įrodoma gaminio 
atitiktis taikomiems reikalavimams, 
gamintojai parengia ES atitikties 
deklaraciją, kaip nurodyta 16 straipsnyje, ir 
paženklina gaminį CE ženklu, kaip 
nustatyta 18 straipsnio 1 dalyje.

Jeigu taikant tą procedūrą įrodoma gaminio 
atitiktis taikomiems reikalavimams, 
gamintojai parengia ES atitikties 
deklaraciją, kaip nurodyta 16 straipsnyje, ir 
paženklina gaminį CE ženklu, kaip 
nustatyta 18 straipsnio 1 dalyje, kuriuos 
galima patikrinti bet kuriuo metu.

Or. nl

Pakeitimas 52
Andreas Schwab, Othmar Karas
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Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Gamintojai užtikrina, kad prie gaminio 
būtų pridėtos naudojimo instrukcijos ir 
saugumo informacija, pateikiamos kalba 
arba kalbomis, kurias vartotojai ir kiti 
galutiniai naudotojai lengvai supranta ir 
kurias nustato atitinkama valstybė narė.

7. Gamintojai užtikrina, kad prie gaminio 
būtų pridėtos naudojimo instrukcijos ir 
saugumo informacija, pateikiamos kalba 
arba kalbomis, kurias vartotojai ir kiti 
galutiniai naudotojai lengvai supranta tose 
valstybėse narėse, kurių rinkai jie pateikia 
savo produktus. Tą kalbą nustato 
atitinkama valstybė narė.

Or. en

Pakeitimas 53
Malcolm Harbour, Toine Manders

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

15 straipsnis Išbraukta.
Oficialus prieštaravimas dėl darniojo 

standarto
1. Jeigu valstybė narė arba Komisija 
mano, kad darnusis standartas nevisiškai 
atitinka reikalavimus, kuriuos jis apima ir 
kurie yra nustatyti 4 straipsnio 1 dalyje ir 
I priede, Komisija arba atitinkama 
valstybė narė perduoda nagrinėti šį 
klausimą remiantis Direktyvos 98/34/EB 5 
straipsniu įsteigtam komitetui ir išdėsto 
savo argumentus. Komitetas, 
pasikonsultavęs su atitinkamomis 
Europos standartizacijos įstaigomis, 
nedelsdamas pateikia savo nuomonę.
2. Atsižvelgusi į komiteto nuomonę, 
Komisija nusprendžia Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje skelbti, neskelbti, 
skelbti su apribojimais, palikti, palikti su 
apribojimais arba panaikinti nuorodas į 
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atitinkamą darnųjį standartą.
3. Komisija praneša apie tai atitinkamai 
Europos standartizacijos įstaigai ir 
prireikus paprašo peržiūrėti atitinkamus 
darniuosius standartus.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo metu vyksta ES standartizacijos sistemos horizontalus teisėkūros persvarstymas 
(2011/0150(COD)), kuris apima šia bendrąją nuostatą dėl prieštaravimų dėl standartų; tai 
paaiškina, kodėl turėtume išbraukti šį straipsnį iš šio pasiūlymo dėl sektoriui taikomos 
direktyvos. Atitinkamame 6 konstatuojamosios dalies pakeitime yra nuoroda į standartizacijos 
reglamentą.

Pakeitimas 54
Malcolm Harbour, Toine Manders

Pasiūlymas dėl direktyvos
33 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

33 straipsnis Išbraukta.
Oficialus prieštaravimas dėl darniojo 

standarto
Jeigu valstybė narė arba Komisija 
oficialiai paprieštarauja 32 straipsnyje 
nurodytiems darniesiems standartams, 
taikomos 15 straipsnio nuostatos.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo metu vyksta ES standartizacijos sistemos horizontalus teisėkūros persvarstymas 
(2011/0150(COD)), kuris apima šia bendrąją nuostatą dėl prieštaravimų dėl standartų; tai 
paaiškina, kodėl turėtume išbraukti šį straipsnį iš šio pasiūlymo dėl sektoriui taikomos 
direktyvos. Atitinkamame 6 konstatuojamosios dalies pakeitime yra nuoroda į standartizacijos 
reglamentą.
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Pakeitimas 55
Malcolm Harbour, Toine Manders

Pasiūlymas dėl direktyvos
49 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a punkte nurodyti daliniai pakeitimai gali 
apimti pakeitimus dėl etaloninių degalų, 
reikalavimų, taikomų išmetalų bei 
skleidžiamo triukšmo bandymams ir 
patvarumo kriterijų.

a punkte nurodyti daliniai pakeitimai gali 
apimti pakeitimus dėl etaloninių degalų, 
reikalavimų, taikomų išmetalų bei 
skleidžiamo triukšmo bandymams ir 
patvarumo kriterijų. Visų pirma, darant 
tokius pakeitimus, gali būti įtraukti 
hibridinių variklių bandymų ciklai ir į 
I priedo B dalies 2 skirsnio bandomųjų 
degalų lentelę įrašyti bandomieji maišyti 
biodegalai, kai tik šie bandomieji degalai 
bus patvirtinti standartų forma 
tarptautiniu mastu.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas pakeičia PR 17 ir PR 18 pakeitimus, kurie bus atšaukti, ir paaiškina Komisijai 
suteikiamų įgaliojimų apimtį.

Pakeitimas 56
Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Toine Manders, Matteo Salvini, Damien Abad

Pasiūlymas dėl direktyvos
53 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

53a straipsnis
Peržiūra

Iki ...* Komisija pateikia ataskaitą 
Europos Parlamentui ir Tarybai dėl 
galimybių įdiegti laivų projektavimo 
kategorijų sistemą, pagrįstą atsparumu 
tam tikro stiprumo vėjui ir tam tikro 
aukščio bangoms, atsižvelgdama į 
tarptautinės standartizacijos pokyčius. Į 
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ataskaitą įtraukiamas tokios sistemos 
įdiegimo poveikio laivų statybos pramonei 
vertinimas. Jei tikslinga, prie ataskaitos 
pridedamas pasiūlymas dėl teisės akto.
_____________
* OL: prašome įrašyti datą: dveji metai 
nuo 57 straipsnio 1 dalies antroje 
pastraipoje nurodytos dienos.

Or. en

Pagrindimas

Kaip alternatyva persvarstytoms laivų projektavimo kategorijoms, kurias pranešėjas siūlo 
PR, ir kaip pakoreguota šio pranešimo projekto pakeitimuose, šis pakeitimas palieka 
Komisijai surengti išsamias konsultacijas su suinteresuotaisiais subjektais šiuo klausimu ir 
pateikti ataskaitą per protingą terminą. IMCO koordinatoriai sutarė užsakyti informacinį 
dokumentą, kuriame būtų įvertinti atitinkami persvarstytų laivų projektavimo kategorijų 
privalumai, IMCO nariams, kad balsuodami jie galėtų priimti informacija pagrįstą sprendimą 
dėl abiejų variantų.

Pakeitimas 57
Malcolm Harbour, Toine Manders

Pasiūlymas dėl direktyvos
58 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės nekliudo tiekti rinkai 
arba pradėti eksploatuoti gaminių, kuriems 
taikoma Direktyva 94/25/EB, kurie atitinka 
tą direktyvą ir kurie buvo pateikti rinkai 
arba pradėti eksploatuoti iki [data] (vieni 
metai po 57 straipsnio antroje pastraipoje 
nurodytos dienos).

1. Valstybės narės nekliudo tiekti rinkai 
arba pradėti eksploatuoti gaminių, kuriems 
taikoma Direktyva 94/25/EB, kurie atitinka 
tą direktyvą ir kurie buvo pateikti rinkai 
arba pradėti eksploatuoti iki ...*.

_____________
* OL: prašome įrašyti 57 straipsnio 
1 dalies antroje pastraipoje nurodytą datą 
arba 2014 m. gruodžio 31 d., pasirinkdami 
vėlesnę datą.

Or. en
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Pagrindimas

Pataisoma klaida PR 20 pakeitime, kuris bus atšauktas, o tikslas lieka tas pats: išskyrus 
užbortinius benzininius kibirkštinio uždegimo variklius, kuriems taikomos specialios 
58 straipsnio 2 dalies nuostatos, kitų tipų variklių gamintojai galės atitikti direktyvą nuo 
2014 m. pabaigos, todėl šiuo pakeitimu siūloma tai paaiškinti direktyvoje.

Pakeitimas 58
Toine Manders

Pasiūlymas dėl direktyvos
58 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Article 58a
Pasiūlymai dėl naujų teisės aktų

Komisija apsvarsto, ar pateikti Europos 
Parlamentui ir Taryba pasiūlymų dėl 
teisės aktų dėl laivų licencijų suderinimo 
ES lygiu, laivų techninių patikrinimų 
reguliariais intervalais (kas penkeri 
metai), siekiant patikrinti laive esančios 
dujas naudojančios įrangos ir kitų 
sprogstamųjų dujų saugumą, kad būtų 
užtikrinta, jog laivai visada atitiktų
saugumo reikalavimus, ir mokesčių 
vengimo prevencijos, atgrasant nuo žemės 
ūkiui skirto dyzelio naudojimo. 

Or. nlPagrindimas

[Jei šis pakeitimas būtų priimtas, galutiniame pranešime jis būtų įtrauktas į 58a straipsnį.]

Pakeitimas 59
Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Toine Manders, Matteo Salvini, Damien Abad

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo A dalies 1 punkto A papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

A. OKEANINIAI. Suprojektuoti ilgoms 
kelionėms, kurių metu vėjo stiprumas gali 

A. Laikoma, kad pramoginis laivas, 
priskiriamas A projektavimo kategorijai, 
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viršyti 8 balus (pagal Boforto skalę), o 
kontrolinis bangų aukštis 4 m ir didesnis, 
išskyrus anomalias sąlygas, taip pat 
daugiausia savarankiškai apsirūpinantys 
laivai.

suprojektuotas taip, kad būtų atsparus 
tokio stiprumo vėjui, kuris gali viršyti 8 
balus (pagal Boforto skalę), ir  4 m ir
didesnio kontrolinio aukščio bangoms, 
išskyrus anomalias sąlygas, tokias kaip 
audra, ciklonas, uraganas, tornadas ar 
ekstremalios oro jūroje sąlygos arba 
nenuspėjamosios bangos (angl. rogue 
waves).

Or. en

Pagrindimas

Pasikonsultavus su suinteresuotaisiais subjektais, siekiant patikslinti apibrėžtis, šioje naujoje 
apibrėžtyje išlaikoma esama A projektavimo kategorija, tačiau išbraukiama navigacijos zona 
ir tipas („okeaniniai“), nes sąlygos, į kurias turi atsižvelgti naudotojas, yra vėjo stiprumas ir 
bangų aukštis. Joje taip pat išlaikomos dabartinės vėjo stiprumo ir kontrolinio bangų aukščio 
ribos, tačiau suteikiamas teisinis tikrumas aprašant anomalias sąlygas. Todėl PR 22, 23 ir 24 
pakeitimai bus atšaukti.

Pakeitimas 60
Mitro Repo, Eija-Riitta Korhola

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo A dalies 1 punkto A papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

A. OKEANINIAI. Suprojektuoti ilgoms 
kelionėms, kurių metu vėjo stiprumas gali 
viršyti 8 balus (pagal Boforto skalę), o 
kontrolinis bangų aukštis 4 m ir didesnis, 
išskyrus anomalias sąlygas, taip pat 
daugiausia savarankiškai apsirūpinantys 
laivai.

A. OKEANINIAI. Laikoma, kad 
pramoginis laivas, priskiriamas A 
projektavimo kategorijai, suprojektuotas 
eksploatuoti tokiomis sąlygomis, kai vėjo 
stiprumas gali viršyti 8 balus (pagal 
Boforto skalę), o kontrolinis bangų aukštis 
gali viršyti 4 m, išskyrus anomalias 
sąlygas. Tokios anomalios sąlygos yra 
uraganas, tornadas, nenuspėjamosios 
bangos (angl. rogue waves) arba kitos 
sąlygos, kai vėjo stiprumas gali viršyti 10 
balų (pagal Boforto skalę) ir (arba) bangų 
aukštis gali viršyti 7 m.

Or. en
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Pagrindimas

Kadangi iki 24 m ilgio pramoginis laivas negali atlaikyti ciklonų, dėl vartotojų saugumo 
direktyvoje turėtų būti nurodytos tam tikros viršutinės ribos, pvz., 10 balų vėjo stiprumas ir 
(arba) 7 m aukščio bangos.

Pakeitimas 61
Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Toine Manders, Matteo Salvini, Damien Abad

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo A dalies 1 punkto B papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

B. ATVIROS JŪROS. Suprojektuoti 
tolimoms nuo pakrančių kelionėms, kurių 
metu vėjo stiprumas gali būti iki 8 balų 
(imtinai), o kontrolinis bangų aukštis iki 4 
m (imtinai).

B. Laikoma, kad pramoginis laivas, 
priskiriamas B projektavimo kategorijai, 
suprojektuotas taip, kad būtų atsparus iki 
8 balų (imtinai) stiprumo vėjui ir iki 4 m 
(imtinai) kontrolinio aukščio bangoms.

Or. en

Pagrindimas

Pasikonsultavus su suinteresuotaisiais subjektais, siekiant patikslinti apibrėžtis, šioje naujoje 
apibrėžtyje išlaikoma esama B projektavimo kategorija, tačiau išbraukiama navigacijos zona 
ir tipas („atviros jūros“), nes sąlygos, į kurias turi atsižvelgti naudotojas, yra vėjo stiprumas 
ir bangų aukštis. Todėl PR 25 pakeitimas bus atšauktas.

Pakeitimas 62
Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Toine Manders, Matteo Salvini, Damien Abad

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo A dalies 1 punkto C papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

C. PAKRANČIŲ. Suprojektuoti kelionėms 
jūrų pakrančių vandenyse, didelėse 
įlankose, upių žiotyse, dideliuose ežeruose 
ir upėse, kur vėjo stiprumas gali būti iki 
6 balų (imtinai), o kontrolinis bangų 
aukštis iki 2 m (imtinai).

C. Laikoma, kad laivas, priskiriamas C 
projektavimo kategorijai, suprojektuotas 
taip, kad būtų atsparus iki 6 balų (imtinai)
stiprumo vėjui ir iki 2 m (imtinai)
kontrolinio aukščio bangoms.
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Or. en

Pagrindimas

Pasikonsultavus su suinteresuotaisiais subjektais, siekiant patikslinti apibrėžtis, šioje naujoje 
apibrėžtyje išlaikoma esama C projektavimo kategorija, tačiau išbraukiama navigacijos zona 
ir tipas („pakrančių“), nes sąlygos, į kurias turi atsižvelgti naudotojas, yra vėjo stiprumas ir 
bangų aukštis.  Todėl PR 26 pakeitimas bus atšauktas.

Pakeitimas 63
Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Toine Manders, Matteo Salvini, Damien Abad

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo A dalies 1 punkto D papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

D. UŽDARŲ VANDENŲ. Suprojektuoti 
kelionėms uždaruose pakrančių 
vandenyse, mažose įlankose, mažuose 
ežeruose, upėse ir kanaluose, kur vėjo 
stiprumas gali būti iki 4 balų (imtinai), o 
kontrolinis bangų aukštis iki 0,3 m 
(imtinai), kartais pakylantis iki 0,5 m, kai 
šias bangas sukelia, pavyzdžiui, pro šalį 
praplaukiantys laivai.

D. Laikoma, kad laivas, priskiriamas D 
projektavimo kategorijai, suprojektuotas 
taip ,kad būtų atsparus iki 4 balų (imtinai)
stiprumo vėjui ir iki 0,3 m (imtinai)
kontrolinio aukščio bangoms, įskaitant 
atsitiktines iki 0,5 m aukščio bangas.

Or. en

Pagrindimas

Pasikonsultavus su suinteresuotaisiais subjektais, siekiant patikslinti apibrėžtis, šioje naujoje 
apibrėžtyje išlaikoma esama D projektavimo kategorija, tačiau išbraukiama navigacijos zona 
ir tipas („uždarų vandenų“), nes sąlygos, į kurias turi atsižvelgti naudotojas, yra vėjo 
stiprumas ir bangų aukštis. Todėl PR 27 pakeitimas bus atšauktas.

Pakeitimas 64
Andreas Schwab, Othmar Karas

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo A dalies 2 skirsnio 2.1 punkto pirmos pastraipos 30 papunktis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30) pagaminimo šalis, b) valstybės narės, suteikiančios 
gamintojo kodą, šalies kodas,

Or. en

Pakeitimas 65
Andreas Schwab, Othmar Karas

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo A dalies 5 skirsnio 5.1 punkto 5.1.5 a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5.1.5a. Vairalazde valdomi užbortiniai 
varikliai 
Vairalazde valdomi užbortiniai varikliai 
turi turėti avarinio stabdymo įrengimą, 
kuris gali būti susietas su vairavimo postu 
(avarinė šviesos signalizacija su dirželiu).

Or. en

Pakeitimas 66
Malcolm Harbour, Toine Manders

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo A dalies 5 skirsnio 5.3 punkto trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Įrengiamas vėdinimas, kad nesikauptų iš 
baterijų galinčios sklisti dujos. Baterijos 
tvirtai įtaisomos ir apsaugomos, kad į jas 
nepatektų vanduo.

Įrengiamas vėdinimas, kad nesikauptų 
sprogiosios dujos. Baterijos tvirtai 
įtaisomos ir apsaugomos, kad į jas 
nepatektų vanduo.

Or. en

Pagrindimas

Patikslinamas PR 36 pakeitimas. Dujų sprogimas yra pats didžiausias pavojus ir pagrindinė 
laivų saugumo problema. Šiuo pakeitimu praplečiama šios saugumo priemonės apimtis.
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