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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Europos Komisijos pasiūlymo persvarstyti Direktyvą dėl asmeninių ir pramoginių laivų 
94/25/EB (Pramoginių laivų direktyva) tikslas – numatyti galimybę persvarstyti laivų variklių 
išmetalų ir triukšmo ribas, iš esmės atnaujinti esamus saugos reikalavimus ir taip pagerinti 
pramoginių ir asmeninių laivų aplinkosauginį veiksmingumą. Dar vienas iniciatyvos tikslas –
suvienodinti ES ir pagrindiniams ES prekybos partneriams taikomas reguliavimo sąlygas ir 
užtikrinti sklandžią laivų vidaus rinkos veiklą. Ji aprėpia motorinius laivus, burlaivius, 
asmeninius laivus (greitaeigius katerius), jų variklius ir komerciniais tikslais nenaudojamas 
sudėtines dalis. Tikimasi, kad naujasis teisės aktais įsigalios iki 2015 m. vidurio.

Išmetalai

Nustačius griežtesnes azoto oksidų (NOx) ir angliavandenilių (HC) ribas, pramoginių laivų 
variklių išmetalų ribos persvarstytoje direktyvoje būtų suderintos su griežtesnėmis JAV 
galiojančiomis taisyklėmis. Nustačius vienodas išmetalų ribas ES ir JAV, Kanados ir 
Japonijos rinkose ES gamintojai galėtų sutaupyti lėšų, susijusių su jų produktų linijų kūrimu, 
gamyba ir sertifikavimu. Pranešėjas pritaria Komisijai ir pagrindiniam komiteto pranešėjui 
toliau nurodytais klausimais. Nors siūlomi išmetalų apribojimai itin griežti, per nustatytą laiką 
įmanoma užtikrinti jų taikymą. Didesnius visų trijų teršalų (HC, NOx ir anglies monoksido 
(CO)) apribojimus, kurie taikomi kibirkštinio uždegimo varikliams, įmanoma užtikrinti tik 
taikant išmetamųjų dujų papildomo apdorojimo sistemą, pagal kurią naudojama tripakopė 
katalizinė technologija. Tačiau reikalinga technologija dar nėra pakankamai išvystyta – šiuo 
tikslu būtinos investicijos, kurios pramonei šiuo metu neprieinamos. Be to, pranešėjas pritaria 
Komisijos siūlymui taikyti pereinamąjį 3 metų laikotarpį visiems variklių gamintojams ir dar 
3 metų laikotarpį mažoms ir vidutinėms įmonėms, gaminančioms užbortinius mažesnio negu 
15 kW galingumo kibirkštinio uždegimo variklius, siekiant užtikrinti, kad ekonominiai ir 
socialiniai nuostoliai būtų kuo mažesni.

Komisijos siūlymas taikyti naują statybos reikalavimą, pagal kurį laivuose būtų privaloma 
įrengti surinkimo bakus arba vandens valymo sistemas, aplinkos apsaugos požiūriu vertintinas 
teigiamai, kadangi taip siekiama užkirsti kelią nuotekų išpylimui į jūrą. 

Skleidžiamas triukšmas

Pranešėjas pritaria Komisijos siūlymui išsaugoti šiuo metu galiojančias skleidžiamo triukšmo 
ribas, kadangi norint jas dar labiau sumažinti prireiktų iš esmės keisti variklių konstrukciją. 
Būtina atsižvelgti į tai, kad pramoginių laivų skleidžiamam triukšmui įtaką daro įvairūs 
veiksniai, pvz., variklis, korpusas ir laivų koncentracija, greitis, naudotojo elgsena, geografinė 
specifika ir oro sąlygos. Dėl to remiantis direktyva leidžiama imtis priemonių nacionaliniu 
lygmeniu ir remiantis jomis nustatyti griežtesnius apribojimus, pvz., greičiui, minimaliam 
atstumui nuo kranto, arba uždrausti naudotis laivais konkrečiose vietose. Pranešėjo 
įsitikinimu, valstybėms narėms keičiantis nuomonėmis dėl geriausios praktikos būtų 
skatinama užtikrinti, kad susijusios nacionalinės nuostatos būtų proporcingos, ir padedama 
imtis atitinkamų priemonių. Atsižvelgdamas į tai pranešėjas atkreipia dėmesį į keletą Europos 
Sąjungos Teisingumo Teismo bylų (pirmiausia į bylas C-142/05 ir C-433/05). Remiantis 2 ir 
5 pakeitimais siekiama paraginti Komisiją palengvinti šį procesą.
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Saugos reikalavimai

Pranešėjas atkreipia ypatingą dėmesį į naujos bendrosios saugos išlygos svarbą, kadangi tai 
teisinis pagrindas, kuriuo remiantis bus galima iš rinkos pašalinti nesaugų laivą, kai produktas 
neatitinka direktyvos saugos reikalavimų arba jei jis apskritai kelia pavojų žmonių saugai ir 
sveikatai, taip pat turto saugumui ar aplinkos apsaugai.

Pranešėjas palankiai vertina griežtesnius įpareigojimus gamintojams, importuotojams ir 
platintojams, pagal kuriuos – taikant susijusias atitikties vertinimo procedūras – jie turės 
parodyti, kad jų produktai atitinka konkrečius reikalavimus (t. y. susijusius su CE ženklo 
suteikimu). Kadangi didžioji dalis privačiai importuojamų laivų atvežama iš trečiųjų šalių, 
palankiai vertinama tai, kad privatiems importuotojams dabar aiškiai taikomi direktyvoje 
nustatyti įvertinimo po statybos įpareigojimai. Tačiau norėdamos užtikrinti, kad šie laivai 
atitinka sugriežtintus šios direktyvos reikalavimus, valstybės narės turi užtikrinti, kad prie ES 
išorės sienų ir pačios Sąjungos viduje būtų atliekami pakankami ir veiksmingi patikrinimai.

Hibridinės technologijos

Pranešėjas laikosi nuomonės, kad direktyvoje turėtų būti atsižvelgta į vystomą pramoginių 
laivų hibridinių variklių technologiją – naujovišką varomųjų sistemų sprendimą. Remiantis 
pareiškėjo pateiktais 1, 3, 6  ir 7 pakeitimais siekiama užtikrinti, kad į direktyvą būtų įtraukti 
naujoviški varomųjų sistemų sprendimai ir hibridinių variklių bandymų ciklai.

PAKEITIMAI

Transporto ir turizmo komitetas ragina atsakingą Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetą 
į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) ateityje taip pat reikėtų imtis tinkamų 
priemonių duomenims apie iš pramoginių 
ir asmeninių laivų išmetamą anglies 
dioksidą (CO2) rinkti;

Pagrindimas

Reikėtų apskaičiuoti šešių milijonų pramoginių ir asmeninių laivų išmetamo anglies dioksido 
kiekį, pirmiausia siekiant įvertinti problemos mastą ir tuomet ją spręsti. Pasak Komisijos, 
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pramoginių ir asmeninių laivų išmetamo anglies dioksido kiekio aprašas dar neparengtas.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) kad direktyva būtų suprantamesnė ir 
taikoma vienodai, taip pat tikslinga pateikti 
šiam sektoriui būdingų sąvokų 
„asmeniniam naudojimui pastatyti laivai“ 
ir „privatus importuotojas“ apibrėžtis;

(8) kad direktyva būtų suprantamesnė ir 
taikoma vienodai, taip pat tikslinga pateikti 
šiam sektoriui būdingų sąvokų 
„asmeniniam naudojimui pastatyti laivai“ 
ir „privatus importuotojas“ apibrėžtis;
Būtina papildyti Direktyvoje 94/25/EEB 
nustatytą varomojo variklio apibrėžtį, kad 
ji aprėptų ir naujoviškus varomųjų 
sistemų sprendimus;

Pagrindimas

Remiantis šiuo pakeitimu siekiama papildyti varomojo variklio apibrėžtį, kadangi šioje 
direktyvoje neatsižvelgta į šiuo metu taikomas naujas hibridines technologijos, kurios ateityje 
gali plėstis.

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12a) atsižvelgiant į ypatingą ūkinės 
veiklos, kurią vykdo mažosios ir vidutinės 
įmonės statydamos pramoginius ir 
asmeninius laivus, pobūdį joms turėtų 
būti taikoma specialios formos parama dėl 
didelės tokioms įmonėms tenkančios 
investicinės naštos;
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Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) importuotojai, pateikdami gaminį, 
kuriam taikoma ši direktyva, rinkai, turėtų 
ant gaminio nurodyti savo pavadinimą ir 
adresą, kuriuo būtų galima į juos kreiptis.
Išimtys turėtų būti numatomos tais 
atvejais, kai to negalima padaryti dėl 
sudedamosios dalies dydžio ar pobūdžio;

(15) importuotojai, pateikdami gaminį, 
kuriam taikoma ši direktyva, rinkai, turėtų 
ant gaminio nurodyti savo pavadinimą ir 
adresą, kuriuo būtų galima į juos kreiptis. 
Jei dėl sudedamosios dalies dydžio ar 
pobūdžio to padaryti negalima, 
importuotojai turėtų pateikti atitinkamus 
dokumentus, pagal kuriuos tokias 
sudedamąsias dalis galima būtų 
identifikuoti;

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) vadovaujantis subsidiarumo principu, 
šios direktyvos nuostatos neturėtų varžyti 
valstybių narių teisės nustatyti tokius 
navigacijos reikalavimus, kokius jos mano 
esant reikalingus tam tikruose vandenyse, 
kad būtų apsaugota aplinka, vandenų kelių 
struktūra ir užtikrinta vandenų kelių sauga, 
jeigu dėl tų nuostatų nereikia modifikuoti 
šios direktyvos nuostatas atitinkančio 
laivo; 

(26) vadovaujantis subsidiarumo principu, 
šios direktyvos nuostatos neturėtų varžyti 
valstybių narių teisės nustatyti tokius 
navigacijos reikalavimus, kokius jos mano 
esant reikalingus tam tikruose vandenyse, 
kad būtų apsaugota aplinka, vandenų kelių 
struktūra ir užtikrinta vandenų kelių sauga, 
jeigu dėl tų nuostatų nereikia modifikuoti 
šios direktyvos nuostatas atitinkančio laivo,
ir kad šios nuostatos būtų pagrįstos ir 
proporcingos atsižvelgiant į siektiną 
tikslą; Komisija turėtų skatinti valstybių 
narių geriausios praktikos, susijusios su 
šios direktyvos 5 straipsnio taikymu, 
mainus ir šiuo tikslu nustatyti tinkamą šių 
mainų sistemą.

Pagrindimas

Pranešėjas įsitikinęs, kad valstybių narių keitimasis nuomonėmis dėl geriausios praktikos, 
susijusios su 5 straipsnio taikymu, padėtų išvengti neproporcingų priemonių ir kad Komisija 
turėtų jį skatinti.
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Pakeitimas 6

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 bei Froude skaičiaus ir 
galios poslinkio koeficiento vertės 
pakeitimus, įtraukti hibridinių variklių 
bandymų ciklus, bandomųjų degalų 
lentelėje nurodyti bandomuosius 
biodegalų mišinių degalus, kai tie 
bandomieji degalai bus priimti 
tarptautiniu lygmeniu, ir iš dalies keisti V, 
VII ir IX priedus. Itin svarbu, kad 
Komisija parengiamajame etape rengtų 
tinkamas konsultacijas, įskaitant 
konsultacijas ekspertų lygmeniu;

Pagrindimas

Remiantis šiuo pakeitimu į direktyvą įtraukiamos hibridinės sistemos, į kurias dėl tuo metu 
nepakankamos informacijos baigdama rengti pasiūlymą neatsižvelgė Komisija.

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl direktyvos
44 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(44) valstybės narės turėtų nustatyti už šios 
direktyvos pažeidimus taikomų nuobaudų 
skyrimo taisykles ir užtikrinti, kad jos būtų 
įgyvendintos. Nuobaudos turėtų būti 

(44) valstybės narės turėtų nustatyti už šios 
direktyvos pažeidimus taikomų nuobaudų 
skyrimo taisykles ir užtikrinti, kad jas 
įgyvendintų aiškiai šiai užduočiai 
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veiksmingos, proporcingos ir 
atgrasomosios;

paskirtos tarnybos arba kompetentingos 
nacionalinės institucijos. Nuobaudos 
turėtų būti veiksmingos, proporcingos ir 
atgrasomosios ir turėtų būti taikomos be 
nereikalingos gaišaties;

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 dalies a punkto xiii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

xiii) laivams amfibijoms; xiii) laivams amfibijoms, kurie gali būti 
naudojami ir vandenyje, ir sausumoje;

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. varomasis variklis – bet koks 
kibirkštinio ar slėginio uždegimo vidaus 
degimo variklis, naudojamas laivui varyti;

5. varomasis variklis – bet koks 
kibirkštinio ar slėginio uždegimo vidaus 
degimo variklis, tiesiogiai arba 
netiesiogiai naudojamas laivui varyti;

Pagrindimas

Remiantis šiuo pakeitimu siekiama užtikrinti, kad visų tipų hibridiniai įrenginiai atitiktų 
I priedo B dalyje išdėstytus išmetalams taikomus reikalavimus, nes šioje direktyvoje 
neatsižvelgta į hibridines technologijas.

Pakeitimas 10

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, 

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

kartu ir nuo akustinės taršos, vandens 
kelių sistemą ir užtikrinti vandens kelių 
saugą, jeigu dėl tokių nuostatų nereikia 
modifikuoti šią direktyvą atitinkančių laivų 
ir jeigu šios nuostatos pagrįstos ir 
proporcingos atsižvelgiant į siektiną 
tikslą. Komisija skatina valstybių narių 
geriausios praktikos mainus ir nustato 
tinkamą šių mainų sistemą.

Pagrindimas

Pranešėjas įsitikinęs, kad valstybių narių keitimasis nuomonėmis dėl geriausios praktikos, 
susijusios su 5 straipsnio taikymu, padėtų išvengti neproporcingų priemonių ir kad Komisija 
turėtų jį skatinti.

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl direktyvos
49 straipsnio pirmos pastraipos a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) I priedo B dalies 2.3.1 punktą 
siekiant, kad būtų įtraukti hibridinių 
varomųjų variklių bandymų ciklai;

Pagrindimas

Pagal šį pakeitimą siūloma įtraukti hibridų bandymų ciklus remiantis Komisijos įgaliojimu 
priimti deleguotuosius aktus, kai tik dėl bendro šių bandymų ciklų rinkinio bus susitarta 
tarptautiniu lygmeniu.

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl direktyvos
50 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Įgaliojimai Komisijai suteikiami, kaip 
nurodyta 49 straipsnyje, neribotam 
laikotarpiui nuo 60 straipsnyje nurodytos 
dienos.

2. Įgaliojimai Komisijai suteikiami, kaip 
nurodyta 49 straipsnyje, septyneriems 
metams nuo 60 straipsnyje nurodytos 
dienos. Komisija ne vėliau kaip likus 
devyniems mėnesiams iki septynerių metų 
laikotarpio pabaigos parengia ataskaitą 
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dėl įgaliojimų suteikimo. Įgaliojimų 
suteikimas automatiškai pratęsiamas 
tokios pačios trukmės laikotarpiams, 
išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas 
ar Taryba pareiškia prieštaravimą dėl 
tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip 
trims mėnesiams iki kiekvieno tokio 
laikotarpio pabaigos.

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 priedo A dalies 2.3 punktas

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 įkėlimas atgal į laivą –
palengvintas. Įlipimo atgal į laivą 
priemonės yra pasiekiamos ar išdėstytos 
taip, kad vandenyje esantis asmuo galėtų 
kitų nepadedamas jomis pasinaudoti.

Pagrindimas

Laivas turėtų būti suprojektuotas taip, kad dėl saugumo priežasčių būtų galima be kitų 
pagalbos įlipti atgal į laivą – tai ypač svarbu esant šaltam vandeniui. Šiuo pakeitimu tekstas 
suderinamas su JAV galiojančiais reikalavimais.

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 priedo A dalies 5 punkto 5.3 papunkčio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Visos elektros grandinės, išskyrus 
baterijomis maitinamas variklio paleidimo 
grandines, apsaugomos nuo perkrovos ir 
trumpojo sujungimo. Įrengiamas 
vėdinimas, kad nesikauptų iš baterijų
galinčios sklisti dujos. Baterijos tvirtai 
įtaisomos ir apsaugomos, kad į jas 
nepatektų vanduo.

Visos elektros grandinės, išskyrus 
baterijomis maitinamas variklio paleidimo 
grandines, tinkamai apsaugomos nuo 
perkrovos ir trumpojo sujungimo. 
Varomosios elektros grandinės 
projektuojamos ir įrengiamos taip, kad 
būtų užkirstas kelias bet kokiai 
nepageidaujamai sąveikai su visomis 
kitomis grandinėmis. Įrenginys turi būti 



AD\899205LT.doc 11/12 PE483.496v02-00

LT

toks, kad būtų užtikrinta, jog prietaisai, 
kuriuose saugoma elektros energija, 
neviršytų gamintojo rekomenduojamų 
maksimalios temperatūros ribų.
Įrengiamas vėdinimas, kad nesikauptų 
galinčios sklisti sprogiosios dujos. 
Baterijos tvirtai įtaisomos ir apsaugomos, 
kad į jas nepatektų vanduo.

Pagrindimas

Naudojant hibridinius varomuosius įrenginius laive gali būti susidurta su naujomis rizikomis. 
Tai galėtų būti baterijų perkaitimas, kurio pasekmės gali būti katastrofiškos, ir galingo 
hibridinio elektros variklio įtampos kibirkštys, dėl kurių – tinkamai neizoliavus nuo kitų 
elektros grandinių – gali išsijungti visi laivo elektros prietaisai, įskaitant variklio kontrolę. 
Norint, kad radijo / saugos įranga veiktų net ir elektros gedimo varomojoje elektros 
grandinėje atveju, būtina atskira elektros grandinė.
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