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Grozījums Nr. 40
Malcolm Harbour, Toine Manders

Direktīvas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2008. gada 9. jūlija Lēmumā 
Nr. 768/2008/EK par produktu 
tirdzniecības vienotu sistēmu paredzēti 
kopīgi principi un atsauces noteikumi to 
tiesību aktu vajadzībām, kuru pamatā ir 
jaunās pieejas principi. Lai nodrošinātu 
atbilstību citās nozarēs paredzētajiem 
ražojumu noteikumiem, ir lietderīgi 
pielāgot atsevišķus šīs direktīvas 
noteikumus minētajam lēmumam, ciktāl 
nozares specifika nenosaka vajadzību pēc 
atšķirīga risinājuma. Tāpēc atsevišķas 
definīcijas, uzņēmēju vispārēji pienākumi, 
pieņēmums par atbilstību, oficiāli 
iebildumi pret harmonizētajiem 
standartiem, noteikumi par CE zīmi, 
atbilstības novērtēšanas struktūrām 
izvirzītās prasības un paziņošanas 
procedūras, kā arī noteikumi par 
procedūrām attiecībā uz bīstamiem 
ražojumiem būtu jāsaskaņo ar minēto 
lēmumu.

(6) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2008. gada 9. jūlija Lēmumā 
Nr. 768/2008/EK par produktu 
tirdzniecības vienotu sistēmu paredzēti 
kopīgi principi un atsauces noteikumi to 
tiesību aktu vajadzībām, kuru pamatā ir 
jaunās pieejas principi. Lai nodrošinātu 
atbilstību citās nozarēs paredzētajiem 
ražojumu noteikumiem, ir lietderīgi 
pielāgot atsevišķus šīs direktīvas 
noteikumus minētajam lēmumam, ciktāl 
nozares specifika nenosaka vajadzību pēc 
atšķirīga risinājuma. Tāpēc atsevišķas 
definīcijas, uzņēmēju vispārēji pienākumi, 
pieņēmums par atbilstību, noteikumi par 
CE zīmi, atbilstības novērtēšanas 
struktūrām izvirzītās prasības un 
paziņošanas procedūras, kā arī noteikumi 
par procedūrām attiecībā uz bīstamiem 
ražojumiem būtu jāsaskaņo ar minēto 
lēmumu. Eiropas Parlamenta un Padomes 
… Regula (ES) Nr. [.../...] par Eiropas 
standartizāciju1* paredz kārtību 
iebildumu iesniegšanai pret 
harmonizētajiem standartiem, ja šie 
standarti neatbilst pilnībā šīs direktīvas 
prasībām.
_____________
1 OV L ....
* OV: ievietot šīs Regulas numuru, 
datumu un OV atsauci.

Or. en
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Pamatojums

Jālasa saistībā ar MH svītrojumu 15. un 33. pantā grozījumos.

Grozījums Nr. 41
Malcolm Harbour, Toine Manders

Direktīvas priekšlikums
20.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20a) Ja motori ir pielāgoti kuģošanas 
vajadzībām, bet sākotnējā motora tips jau 
ir piešķirts saskaņā ar Direktīvu 
97/68/EK1 vai Direktīvu 2005/55/EK2, 
ražotājiem ir jāvar paļauties uz oriģinālā 
motora ražotāja izdotu atbilstības 
apstiprinājumu, ja šī pielāgošana nav 
ietekmējusi izplūdes gāzu emisiju 
raksturlielumus. Attiecīgi šajā direktīvā 
noteiktā ražotāja definīcija ir jāapstiprina, 
lai precizētu, ko ietver „ražošanas” 
darbība.
______________
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 
1997. gada 16. decembra Direktīva 
97/68/EK par dalībvalstu tiesību aktu 
tuvināšanu attiecībā uz pasākumiem pret 
gāzveida un daļiņveida piesārņotāju 
emisiju no iekšdedzes motoriem, ko 
uzstāda visurgājējai tehnikai (OV L 59, 
27.2.1998., 1. lpp.).
2 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2005. gada 28. septembra Direktīva 
2005/55/EK par dalībvalstu tiesību aktu 
tuvināšanu attiecībā uz pasākumiem, kas 
jāveic, lai samazinātu gāzveida un 
daļiņveida piesārņotāju emisiju no 
kompresijaizdedzes motoriem, kuri 
paredzēti transportlīdzekļiem, un gāzveida 
piesārņotāju emisiju no dzirksteļaizdedzes 
motoriem, ko darbina ar dabasgāzi vai 
sašķidrinātu naftas gāzi un kas paredzēti 
transportlīdzekļiem (OV L 275, 
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20.10.2005., 1. lpp.).

Or. en

Pamatojums

Jālasa saistībā ar MH grozījumiem 3. panta 1. daļas 13. punktā. Ražotājiem, kuri pielāgo 
motorus kuģošanas vajadzībām, sarunvalodā saukti „pielāgotāji”, ir iepriekš bijušas 
juridiskas neskaidrības par motoru sertifikāciju. Ražotāja definīcijas apstiprināšana šajā 
direktīvā nodrošina, ka tagad neskaidrības, kuras ir pielāgotājiem, kuri nemaina motora 
izplūdes gāzu emisiju raksturlielumus, var pilnībā novērst, izmantojot oriģinālā motora 
ražotāja atbilstības apstiprinājumu.

Grozījums Nr. 42
Malcolm Harbour, Toine Manders

Direktīvas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Atkarībā no degvielas un enerģijas 
avota kategorijas, jāizmanto attiecīgajā ISO 
standartā aprakstītie testa cikli motoriem, 
kurus izmanto kuģniecībā.

(22) Atkarībā no degvielas un enerģijas 
avota kategorijas, jāizmanto attiecīgajā ISO 
standartā aprakstītie testa cikli motoriem, 
kurus izmanto kuģniecībā. Testa cikli ir 
jāizstrādā visiem aizdedzes motoriem, kuri 
ir vilces sistēmas daļa, tostarp hibrīdām 
spēka iekārtām.

Or. en

Pamatojums

Maina 4. grozījuma ziņojuma projektā tekstu un ietver arī 3. grozījumu ziņojuma projektā, 
kuru referents attiecīgi plāno atcelt, un, lasot saistībā ar atstāto 10. grozījumu ziņojuma 
projektā, aptuveni paskaidro, ka sērijveida hibrīdās iekārtās izmantotie uzlādes dzinēji 
patiešām ir ietverti direktīvā.

Grozījums Nr. 43
Toine Manders
</RepeatBlock-By>

Direktīvas priekšlikums
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28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28) Ir būtiski paskaidrot ražotājiem un 
lietotājiem, ka, piestiprinot ražojumam CE 
zīmi, ražotājs apliecina, ka ražojums atbilst 
visām piemērojamajām prasībām, un par to 
uzņemas pilnu atbildību.

(28) Ir būtiski paskaidrot ražotājiem un 
lietotājiem, ka, piestiprinot ražojumam CE 
zīmi, ražotājs apliecina, ka ražojums atbilst 
visām piemērojamajām prasībām, un par to 
uzņemas pilnu atbildību, un ka ir 
nepieciešams sistemātiski veikt pārbaudes, 
vai CE zīmes izmantošana norit pareizi.

Or. nl

Grozījums Nr. 44
Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Toine Manders, Matteo Salvini, Damien Abad

Direktīvas priekšlikums
31.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(31a) Lai sniegtu skaidru informāciju par 
pieļaujamo peldlīdzekļu izmantošanas 
vidi, laivu uzbūves kategoriju nosaukumu, 
kuri, iespējams, maldināja lietotājus, 
pamatā tagad ir jābūt svarīgākajiem 
kuģošanas ārējās vides apstākļiem, proti, 
vēja ātrumam un viļņu augstumam, nevis 
kuģošanas vietai un veidam.

Or. en

Pamatojums

Apsvērums par laivu uzbūves kategorijām precizē jautājumu.

Grozījums Nr. 45
Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Toine Manders, Matteo Salvini, Damien Abad

Direktīvas priekšlikums
31.b apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(31b) Ar A uzbūves kategorijā minētajiem 
ārējās vides apstākļiem var sastapties 
garākos ceļojumos, piemēram, šķērsojot 
okeānus, vai piekrastē, ja nav aizsardzības 
pret vairākus simtus jūras jūdžu spēcīgu 
vēju un viļņiem. Ar B uzbūves kategorijā 
minētajiem apstākļiem var sastapties 
pietiekami garos ceļojumos jūras 
piekrastes zonā vai piekrastē, kur ne 
vienmēr nekavējoties ir pieejams aizsegs. 
Ar šādiem apstākļiem var sastapties arī 
iekšējās jūrās, kuras ir pietiekami lielas, 
lai veidotos augsti viļņi. Ar C uzbūves 
kategorijā minētajiem apstākļiem var 
sastapties atklātos iekšējos ūdeņos, 
estuāros un piekrastes ūdeņos mērenos 
laika apstākļos. Ar D uzbūves kategorijā 
minētajiem apstākļiem var sastapties 
mierīgos iekšējos ūdeņos un piekrastes 
ūdeņos skaidrā laikā.

Or. en

Pamatojums

Grozījums ir detalizēts paskaidrojums par mainītajām (no jauna ierosinātajām) laivas 
uzbūves kategorijām ziņojuma projektā.

Grozījums Nr. 46
Malcolm Harbour, Toine Manders

Direktīvas priekšlikums
39. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(39) Lai ņemtu vērā tehnisko zināšanu 
progresu un jaunākās zinātniskās atziņas, 
pilnvaras pieņemt tiesību aktus saskaņā ar 
290. pantu Līgumā par Eiropas Savienības 
darbību būtu jānodod Komisijai, lai grozītu 
I pielikuma B daļas 2. sadaļu un C daļas 
1. sadaļu, izņemot tiešas vai netiešas 

(39) Lai ņemtu vērā tehnisko zināšanu 
progresu un jaunākās zinātniskās atziņas, 
pilnvaras pieņemt tiesību aktus saskaņā ar 
290. pantu Līgumā par Eiropas Savienības 
darbību būtu jānodod Komisijai, lai grozītu 
I pielikuma B daļas 2. sadaļu, jo īpaši lai 
ietvertu testa ciklus hibrīdiem motoriem 
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modifikācijas attiecībā uz izplūdes gāzu un 
trokšņu emisiju robežvērtībām un uz Frūda 
skaitli un jaudas/tonnāžas vērtībām, kā arī 
V, VII un IX pielikumu. Ir ļoti svarīgi, lai 
Komisija sagatavošanās darbā pienācīgi 
apspriestos, arī speciālistu līmenī.

un lai testa degvielu tabulā iekļautu 
biodegvielu šķīdumu testa degvielas pēc 
tam, kad starptautiski ir pieņemtas 
prasības testa degvielu jomā, un 
I pielikuma C daļas 1. sadaļu, izņemot 
tiešas vai netiešas modifikācijas attiecībā 
uz izplūdes gāzu un trokšņu emisiju 
robežvērtībām un uz Frūda skaitli un 
jaudas/tonnāžas vērtībām, kā arī V, VII un 
IX pielikumu. Ir ļoti svarīgi, lai Komisija 
sagatavošanās darbā pienācīgi apspriestos, 
arī speciālistu līmenī.

Or. en

Pamatojums

Grozījums ir tehnisks precizējums 6. grozījumā ziņojuma projektā, ko atcels. Grozījums vēl 
aizvien ataino nepieciešamās izmaiņas, ko nosaka jaunie biodegvielas maisījumi un hibrīdu 
sistēmu ieviešana.

Grozījums Nr. 47
Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Toine Manders, Matteo Salvini, Damien Abad

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. “atpūtas laiva” ir jebkura laiva, kas 
paredzēta sportam un atpūtai, kuras
korpusa garums ir no 2,5 m līdz 24 m, kurš 
mērīts atbilstoši harmonizētajiem 
standartiem, neatkarīgi no piedziņas tipa;

2. “atpūtas laiva” ir jebkurš peldlīdzeklis, 
kas paredzēts sportam un atpūtai, kura
korpusa garums ir no 2,5 m līdz 24 m, kurš 
mērīts atbilstoši harmonizētajiem 
standartiem, neatkarīgi no piedziņas tipa;

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu maina 8. grozījumu ziņojuma projektā, saskaņojot atpūtas kuģa definīciju ar 
starptautisko standartu „peldlīdzeklis”. Tas attiecīgi saskaņo arī atpūtas kuģa definīciju 
attiecībā uz „peldlīdzekli” 9. grozījumā ziņojuma projektā, definējot peldlīdzekli personīgai 
lietošanai. Šajā direktīvas priekšlikumā nav „laivas” definīcijas. Attiecīgi 8. grozījumu 
ziņojuma projektā atcels.
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Grozījums Nr. 48
Malcolm Harbour, Toine Manders

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 13. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

13. “ražotājs” ir jebkura fiziska vai 
juridiska persona, kas ražo kādu ražojumu 
vai liek šo ražojumu projektēt vai ražot, vai 
laiž šo ražojumu tirgū ar savu vārdu vai 
preču zīmi;

13. “ražotājs” ir jebkura fiziska vai 
juridiska persona, kas ražo kādu ražojumu 
vai liek šo ražojumu projektēt vai ražot, vai 
laiž šo ražojumu tirgū ar savu vārdu vai 
preču zīmi; tas ietver jebkuru privātu vai 
juridisku personu, kas pielāgo motorus 
kuģošanas vajadzībām, ja sākotnējā 
motora tips jau ir piešķirts saskaņā ar 
Direktīvu 97/68/EK vai Direktīvu 
2005/55/EK, nemainot motora izplūdes 
gāzu emisiju raksturlielumus;

Or. en

Pamatojums

Grozījums attiecas uz pašreizējām neskaidrībām, kuras ir ražotājiem, kuri pielāgo motorus 
kuģošanas vajadzībām, bet nemaina motora izplūdes gāzu emisiju raksturlielumus, 
nodrošinot, ka tagad viņi var pilnībā izmantot oriģinālā motora ražotāja atbilstības 
apstiprinājumu.

Grozījums Nr. 49
Malcolm Harbour, Toine Manders

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis nekavē darīt pieejamus tirgū 
vai nodot ekspluatācijā:

4. Dalībvalstis nekavē darīt pieejamus tirgū 
vai nodot ekspluatācijā vilces motorus, 
uzstādītus vai neuzstādītus uz 
peldlīdzekļa, kas atbilst šai direktīvai.

(a) vilces motorus, uzstādītus vai 
neuzstādītus uz peldlīdzekļa, kas atbilst 
šai direktīvai;
(b) motorus, kam saskaņā ar Eiropas 
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Parlamenta un Padomes Direktīvu 
97/68/EK piešķirts tipa apstiprinājums un 
kas atbilst IIIA, IIIB vai IV emisiju 
robežām CI motoriem, kurus izmanto 
tādu ierīču piedziņai, kas nav iekšējo 
ūdensceļu peldlīdzekļi, lokomotīves un 
automotrises, kā norādīts minētās 
direktīvas I pielikuma 4.1.2. punktā;
(c) motorus, kas saņēmuši tipa 
apstiprinājumu saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvu 
2005/55/EK, kur ražotājs saskaņā ar 
IV pielikuma 9. pantu deklarē, ka motors 
atbilst šīs direktīvas izplūdes gāzu emisiju 
prasībām, kad to uzstāda uz peldlīdzekļa, 
ievērojot ražotāja instrukcijas.

Or. en

Pamatojums

Šis ir formatējuma kļūdas labojums Komisijas priekšlikumā, un tas nodrošina, ka šis 
nosacījums no pašreizējās Direktīvas 1994/25 par izpriecu kuģiem tiek pārcelts efektīvi un 
precīzāk nekā Komisijas priekšlikumā. Faktiski a) apakšpunkta saturs nav svītrots, bet ir 
pārcelts uz MH grozījumu 6. panta 4. punkta ievaddaļā. Faktiski b) apakšpunkta saturs nav 
svītrots, bet ir pārcelts uz MH grozījumu 6. panta 4.a punkta (jauns) a) apakšpunktā. Faktiski 
c) apakšpunkta pirmās daļas saturs nav svītrots, bet ir pārcelts uz MH grozījumu 6. panta 
4.a punkta (jauns) b) apakšpunktā. Turpmāk „kur ražotājs saskaņā ar IV pielikuma 9. pantu 
deklarē” ir uzskatāma par formatējuma kļūdu un ir pārcelta uz otro apakšpunktu, jo to bija 
paredzēts piemērot abiem punktiem.

Grozījums Nr. 50
Malcolm Harbour, Toine Manders

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a 4. punktu piemēro arī:
(a) motoriem, kam saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Direktīvu 97/68/EK 
piešķirts tipa apstiprinājums un kas atbilst 
IIIA, IIIB vai IV emisiju robežām CI 
motoriem, kurus izmanto tādu ierīču 
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piedziņai, kas nav iekšējo ūdensceļu 
peldlīdzekļi, lokomotīves un automotrises, 
kā norādīts minētās direktīvas I pielikuma 
4.1.2. punktā; un
(b) motoriem, kas saņēmuši tipa 
apstiprinājumu saskaņā ar Direktīvu 
2005/55/EK, kur ražotājs saskaņā ar 
IV pielikuma 9. pantu deklarē, ka motors 
atbilst šīs direktīvas izplūdes gāzu emisiju 
prasībām, kad to uzstāda uz peldlīdzekļa, 
ievērojot ražotāja instrukcijas.

Or. en

Pamatojums

Šis ir formatējuma kļūdas labojums Komisijas priekšlikumā, un tas nodrošina, ka šis 
nosacījums no pašreizējās Direktīvas 1994/25 par izpriecu kuģiem tiek pārcelts efektīvi un 
precīzāk nekā Komisijas priekšlikumā.

Grozījums Nr. 51
Toine Manders
Direktīvas priekšlikums
7. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja šī procedūra ir apliecinājusi, ka 
ražojums atbilst piemērojamajām 
prasībām, ražotāji sagatavo ES atbilstības 
deklarāciju, kā minēts 16. pantā, un 
piestiprina CE zīmi, kā noteikts 18. panta 
1. punktā.

Ja šī procedūra ir apliecinājusi, ka 
ražojums atbilst piemērojamajām 
prasībām, ražotāji sagatavo ES atbilstības 
deklarāciju, kā minēts 16. pantā, un 
piestiprina CE zīmi, kā noteikts 18. panta 
1. punktā, kuru drīkst jebkurā laikā 
pārbaudīt.

Or. nl

Grozījums Nr. 52
Andreas Schwab, Othmar Karas

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 7. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Ražotāji nodrošina, ka ražojumam ir 
pievienotas patērētājiem un citiem 
galalietotājiem viegli saprotamas 
instrukcijas un drošības informācija valodā 
vai valodās, par ko lemj attiecīgā 
dalībvalsts.

7. Ražotāji nodrošina, ka ražojumam ir 
pievienotas patērētājiem un citiem 
galalietotājiem viegli saprotamas 
instrukcijas un drošības informācija valodā 
vai valodās dalībvalstīs, kuru tirgos 
ražojumu izvieto. Par šo valodu lemj 
attiecīgā dalībvalsts.

Or. en

Grozījums Nr. 53
Malcolm Harbour, Toine Manders

Direktīvas priekšlikums
15. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

15. pants svītrots
Oficiāls iebildums pret harmonizēto 

standartu
1. Ja kāda dalībvalsts vai Komisija 
uzskata, ka harmonizētais standarts 
pilnībā neatbilst prasībām, kuras tas 
aptver un kuras noteiktas 4. panta 
1. punktā un I pielikumā, Komisija vai 
attiecīgā dalībvalsts šo jautājumu līdz ar 
attiecīgo pamatojumu izvirza izskatīšanai 
komitejā, kas izveidota ar 
Direktīvas 98/34/EK 5. pantu. Komiteja 
pēc apspriešanās ar attiecīgajām Eiropas 
standartizācijas iestādēm savu atzinumu 
sniedz nekavējoties.
2. Ņemot vērā komitejas atzinumu, 
Komisija pieņem lēmumu publicēt, 
nepublicēt, publicēt ar ierobežojumiem, 
saglabāt, saglabāt ar ierobežojumiem vai 
izņemt atsauces uz attiecīgo harmonizēto 
standartu Eiropas Savienības Oficiālajā 
Vēstnesī.
3. Komisija informē attiecīgo Eiropas 
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standartizācijas iestādi un, ja 
nepieciešams, pieprasa attiecīgo 
harmonizēto standartu pārskatīšanu.

Or. en

Pamatojums

Pašlaik notiek horizontāla ES standartizācijas sistēmas pārskatīšana (2011/0150(COD)), kas 
ietver šo vispārīgo nosacījumu par iebildumiem pret standartiem, kas paskaidro, kāpēc mums 
vajadzētu svītrot šo pantu šajā priekšlikumā nozares direktīvai. Attiecīgais grozījums 
6. apsvērumā attiecas uz Standartizācijas regulu.

Grozījums Nr. 54
Malcolm Harbour, Toine Manders

Direktīvas priekšlikums
33. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

33. pants svītrots
Oficiāls iebildums pret harmonizēto 

standartu
Ja dalībvalstij vai Komisijai ir oficiāls 
iebildums pret 32. pantā minētajiem 
harmonizētajiem standartiem, piemēro 15. 
panta noteikumus.

Or. en

Pamatojums

Pašlaik notiek horizontāla ES standartizācijas sistēmas pārskatīšana (2011/0150(COD)), kas 
ietver šo vispārīgo nosacījumu par iebildumiem pret standartiem, kas paskaidro, kāpēc mums 
vajadzētu svītrot šo pantu šajā priekšlikumā nozares direktīvai. Attiecīgais grozījums 
6. apsvērumā attiecas uz Standartizācijas regulu.

Grozījums Nr. 55
Malcolm Harbour, Toine Manders

Direktīvas priekšlikums
49. pants – 2. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Grozījumi, kas minēti a) punktā, var ietvert 
grozījumus standartdegvielās un prasībās 
izplūdes gāzu un trokšņu emisiju testēšanai 
un ilgizturības kritērijos.

Grozījumi, kas minēti a) punktā, var ietvert 
grozījumus standartdegvielās un prasībās 
izplūdes gāzu un trokšņu emisiju testēšanai 
un ilgizturības kritērijos. Jo īpaši šie 
grozījumi var ietvert testa ciklus hibrīdiem 
motoriem un iekļaut I pielikuma B daļas 
2. sadaļā minētajā testa degvielu tabulā 
biodegvielu šķīdumu testa degvielas pēc 
tam, kad šīs testa degvielas ir 
apstiprinātas starptautiski pieņemtu 
standartu veidā.

Or. en

Pamatojums

Šis aizstāj 17. un 18. grozījumu ziņojuma projektā, ko atcels, un precizē Komisijai oficiāli 
piešķiramo pilnvaru loku.

Grozījums Nr. 56
Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Toine Manders, Matteo Salvini, Damien Abad

Direktīvas priekšlikums
53.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

53.a pants
Pārskats

Līdz ...* Komisija ziņo Eiropas 
Parlamentam un Padomei par iespējām 
ieviest laivu uzbūves kategoriju sistēmu, 
pamatojoties uz vēja stiprumu un viļņu 
augstumu, ņemot vērā izmaiņas 
starptautiskajā standartizācijā. Šajā 
pārskatā ietver izvērtējumu par šādas 
sistēmas ieviešanas ietekmi uz laivu 
ražošanas nozari. Nepieciešamības 
gadījumā tam pievieno tiesību akta 
priekšlikumu.
_____________
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* OV: ievietot datumu: divi gadi pēc 
57. panta 1. punkta otrajā apakšpunktā 
minētā datuma.

Or. en

Pamatojums

Kā alternatīva pārskatītajām laivu uzbūves kategorijām, ko ziņojuma projektā piedāvāja 
referents, un precizēts šā ziņojuma projekta grozījumos, šis grozījums ļauj Komisijai rūpīgi 
konsultēties ar iesaistītajām pusēm par šo jautājumu un saprātīgā laika periodā ziņot par to. 
IMCO koordinatori piekrita pārbaudīt paziņojuma dokumentu, lai izvērtētu pārskatīto laivu 
uzbūves kategoriju būtību, lai IMCO dalībnieki varētu pieņemt apzinātu lēmumu, balsojot par 
vienu no divām iespējām.

Grozījums Nr. 57
Malcolm Harbour, Toine Manders

Direktīvas priekšlikums
58. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nekavē darīt pieejamus tirgū 
vai nodot ekspluatācijā ražojumus, uz 
kuriem attiecas Direktīva 94/25/EK un kuri 
atbilst šai direktīvai, un kurus laida tirgū 
vai nodeva ekspluatācijā pirms 
[dd/mm/yyyy ](1 year after the date 
referred to in the second subparagraph of 
Article 57).

1. Dalībvalstis nekavē darīt pieejamus tirgū 
vai nodot ekspluatācijā ražojumus, uz 
kuriem attiecas Direktīva 94/25/EK un kuri 
atbilst šai direktīvai, un kurus laida tirgū 
vai nodeva ekspluatācijā pirms ...*.

_____________
* OV: ievietot 57. panta 1. punkta otrajā 
apakšpunktā minēto datumu vai 
2014. gada 31. decembri atkarībā no tā, 
kas ir vēlāk.

Or. en

Pamatojums

Šis ir 20. grozījumā ziņojuma projektā, ko atcels, pieļautās kļūdas labojums, saglabājot to 
pašu ieceri: izņemot SI (dzirksteļaizdedzes degvielas) motorus, kuri ir ietverti īpašā 
nosacījumā 58.2. pantā, motoru ražotāji, kuri ražo citu tipu motorus, varēs nodrošināt 
atbilstību direktīvai no 2014. gada beigām, tādējādi šajā grozījumā to piedāvā precizēt 



PE486.112v02-00 16/20 AM\898084LV.doc

LV

direktīvā.

Grozījums Nr. 58
Toine Manders
Direktīvas priekšlikums
58.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

58.a pants
Jauni tiesību aktu priekšlikumi

Komisija apsver iespēju iesniegt Eiropas 
Parlamentam un Padomei tiesību aktu 
priekšlikumus, atbilstoši kuriem 
Savienības līmenī saskaņos kuģošanas 
licenču prasības, kā arī periodiski, proti, 
ik pēc pieciem gadiem uz kuģu borta veiks 
to ierīču tehniskas pārbaudes, uz kuriem 
izmanto gāzi vai citas sprādzienbīstamas 
gāzes, lai pārbaudītu šo transportlīdzekļu 
drošību, tādējādi pastāvīgi garantējot 
atbilstību drošības prasībām un sekmējot 
lauksaimniecības dīzeļdegvielas 
izmantošanas mazināšanos, lai novērstu 
izvairīšanos no nodokļu maksāšanas.

Or. nl

Pamatojums

[Ja grozījumu pieņems, to galīgajā ziņojumā iekļaus kā 58.a pantu.]

Grozījums Nr. 59
Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Toine Manders, Matteo Salvini, Damien Abad

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – A daļa – 1. punkts – A apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

A. OKEĀNS: projektēts ilgstošiem 
ceļojumiem laikapstākļos, kad vēja 
stiprums var pārsniegt 8 balles (Boforta 
skala), un nozīmīgs viļņu augstums — 4 m 

A. A uzbūves kategorijas atpūtas laivu ir 
paredzēts lietot, kad vēja stiprums var 
pārsniegt 8 balles (Boforta skala), un 
nozīmīgs viļņu augstums — 4 m un 
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un augstāk, bet izņemot ekstrēmus 
laikapstākļus, un laivas lielākoties ir 
pašpietiekamas.

augstāk, bet izņemot ekstrēmos 
laikapstākļos, piemēram, vētrā, spēcīgā 
vētrā, orkānā, viesuļvētrā un ārkārtējos 
jūras apstākļos vai spēcīgos viļņos.

Or. en

Pamatojums

Pēc papildu konsultācijām ar iesaistītajām pusēm par definīciju pielāgošanu šajā jaunajā 
definīcijā saglabā esošo A uzbūves kategoriju, bet svītro kuģošanas jomu un veidu 
(„Okeāns”), jo apstākļi, kas lietotājam ir jāņem vērā, ir vēja stiprums un viļņu augstums. 
Tajā ir saglabāti arī pašreizējie ierobežojumi attiecībā uz vēja stiprumu un nozīmīgu viļņu 
augstumu, bet ir ieviesta juridiska skaidrība, aprakstot ekstrēmus laikapstākļus. Tādējādi 22., 
23. un 24. grozījumu ziņojuma projektā atcels.

Grozījums Nr. 60
Mitro Repo, Eija-Riitta Korhola

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – A daļa – 1. punkts – A apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

A. OKEĀNS: projektēts ilgstošiem 
ceļojumiem laikapstākļos, kad vēja 
stiprums var pārsniegt 8 balles (Boforta 
skala), un nozīmīgs viļņu augstums — 4 m 
un augstāk, bet izņemot ekstrēmus 
laikapstākļus, un laivas lielākoties ir 
pašpietiekamas.

A. A uzbūves kategorijas atpūtas laivu ir 
paredzēts lietot, kad vēja stiprums var 
pārsniegt 8 balles (Boforta skala), un 
nozīmīgs viļņu augstums var būt lielāks 
par 4 m, bet izņemot ekstrēmus
laikapstākļus. Šie ekstrēmie laikapstākļi 
ietver orkānus, viesuļvētras, spēcīgus 
viņus vai citas situācijas, kad vēja 
stiprums var pārsniegt 10 balles (Boforta 
skala) un/vai viļņu augstums var 
pārsniegt 7 m.

Or. en

Pamatojums

Tā kā līdz 24 m garas atpūtas laivas nevar izturēt ciklonus, klientu drošībai direktīvā ir 
jāparedz daži maksimālie ierobežojumi, piemēram, 10 balles pēc Boforta skalas un/vai viļņu 
augstums 7 m.
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Grozījums Nr. 61
Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Toine Manders, Matteo Salvini, Damien Abad

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – A daļa – 1. punkts – B apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

B. ĀRPUS PIEKRASTES ŪDEŅIEM: 
projektēts ceļojumiem ārpus piekrastes 
ūdeņiem laikapstākļos, kad vēja stiprums 
var būt līdz 8 ballēm ieskaitot, un nozīmīgs 
viļņu augstums var būt līdz 4 m, ieskaitot.

B. B uzbūves kategorijas atpūtas laivu ir 
paredzēts lietot, kad vēja stiprums ir līdz 8 
ballēm ieskaitot, un nozīmīgs viļņu 
augstums ir līdz 4 m, ieskaitot.

Or. en

Pamatojums

Pēc papildu konsultācijām ar iesaistītajām pusēm par definīciju pielāgošanu šajā jaunajā 
definīcijā saglabā esošo B uzbūves kategoriju, bet svītro kuģošanas jomu un veidu („Ārpus 
piekrastes ūdeņiem”), jo apstākļi, kas lietotājam ir jāņem vērā, ir vēja stiprums un viļņu 
augstums. Tādējādi 25. grozījumu ziņojuma projektā atcels.

Grozījums Nr. 62
Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Toine Manders, Matteo Salvini, Damien Abad

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – A daļa – 1. punkts – C apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

C. PIEKRASTES ŪDEŅOS: projektēts 
ceļojumiem piekrastes ūdeņos, lielos līčos, 
estuāros, ezeros un upēs laikapstākļos, 
kad vēja stiprums var būt līdz 6 ballēm,
ieskaitot, un nozīmīgs viļņu augstums var 
būt līdz 2 m ieskaitot.

C. C uzbūves kategorijas atpūtas laivu ir 
paredzēts lietot, kad vēja stiprums ir līdz 
6 ballēm, ieskaitot, un nozīmīgs viļņu 
augstums ir līdz 2 m ieskaitot.

Or. en

Pamatojums

Pēc papildu konsultācijām ar iesaistītajām pusēm par definīciju pielāgošanu šajā jaunajā 
definīcijā saglabā esošo C uzbūves kategoriju, bet svītro kuģošanas jomu un veidu 
(„Piekrastes ūdeņos”), jo apstākļi, kas lietotājam ir jāņem vērā, ir vēja stiprums un viļņu 
augstums. Tādējādi 26. grozījumu ziņojuma projektā atcels.
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Grozījums Nr. 63
Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Toine Manders, Matteo Salvini, Damien Abad

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – A daļa – 1. punkts – D apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

D. AIZSARGĀTOS ŪDEŅOS: projektēts 
ceļojumiem aizsargātos piekrastes ūdeņos, 
mazos līčos, mazos ezeros, upēs un 
kanālos laikapstākļos, kad vēja stiprums 
var būt līdz 4 ballēm, ieskaitot, un 
nozīmīgs viļņu augstums var būt līdz 0,3 m 
ieskaitot, un retāk — viļņu augstums līdz 
0,5 m, piemēram, no garāmbraucošām 
laivām.

D. D uzbūves kategorijas atpūtas laivu ir 
paredzēts lietot, kad vēja stiprums ir līdz 
4 ballēm, ieskaitot, un nozīmīgs viļņu 
augstums ir līdz 0,3 m ieskaitot, un retāk 
— viļņu augstums līdz 0,5 m.

Or. en

Pamatojums

Pēc papildu konsultācijām ar iesaistītajām pusēm par definīciju pielāgošanu šajā jaunajā 
definīcijā saglabā esošo D uzbūves kategoriju, bet svītro kuģošanas jomu un veidu 
(„Aizsargātos ūdeņos”), jo apstākļi, kas lietotājam ir jāņem vērā, ir vēja stiprums un viļņu 
augstums. Tādējādi 27. grozījumu ziņojuma projektā atcels.

Grozījums Nr. 64
Andreas Schwab, Othmar Karas

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – A daļa – 2. punkts – 2.1. apakšpunkts – 1. daļa – 30. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(30) ražotājvalsts, (b) dalībvalsts, kura izdod ražotāja kodu, 
valsts kods,

Or. en

Grozījums Nr. 65
Andreas Schwab, Othmar Karas
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Direktīvas priekšlikums
I pielikums – A daļa – 5. punkts – 5.1. apakšpunkts – 5.1.5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.1.5.a Ar rokas sviru vadāmi piekaramie 
motori
Ar rokas sviru vadāmi piekaramie motori 
ir aprīkoti ar avārijas apturēšanas ierīci, 
ko var piesaistīt stūrmanim (avārijas 
apturēšanas slēdzis ar auklu).

Or. en

Grozījums Nr. 66
Malcolm Harbour, Toine Manders

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – A daļa – 5. punkts – 5.3. apakšpunkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Jānodrošina ventilācija, lai novērstu to 
gāzu uzkrāšanos, kas var izdalīties no 
akumulatoriem. Akumulatori rūpīgi 
jāpiestiprina un jāaizsargā pret ūdens 
ieplūšanu.

Jānodrošina ventilācija, lai novērstu 
eksplozīvu gāzu uzkrāšanos. Akumulatori 
rūpīgi jāpiestiprina un jāaizsargā pret ūdens 
ieplūšanu.

Or. en

Pamatojums

Šis pielāgo 36. grozījumu ziņojuma projektā. Gāzes eksplozija ir lielākais risks un lielākā 
problēma drošības jomā uz laivām. Ar šo grozījumu paplašina šo drošības pasākumu.


