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PAKEITIMAI 001-026 
pateikė Transporto ir turizmo komitetas

Pranešimas
Daniela Aiuto A8-0167/2017
Keleivinių laivų saugos taisyklės ir standartai

Pasiūlymas dėl direktyvos (COM(2016)0369 – C8-0208/2016 – 2016/0170(COD))

_____________________________________________________________

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) siekiant išlaikyti aukštą saugos lygį, 
kuris užtikrinamas Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvoje 2009/45/EB16 
nustatytais bendrais saugos standartais, ir 
vienodas veiklos sąlygas, reikėtų 
patobulinti tos direktyvos taikymą. 
Direktyva 2009/45/EB turėtų būti taikoma 
tik keleiviniams laivams, kuriems skirti ja 
nustatyti saugos standartai. Todėl iš jos 
taikymo srities reikėtų išbraukti įvairių kitų 
rūšių laivus, kaip antai tenderius, burlaivius 
ar laivus, kuriais transportuojamas 
parengtas personalas, kurio darbas susijęs 
su laivo ar su jūroje esančių įrenginių 
eksploatacija;

(1) siekiant išlaikyti aukštą saugos lygį ir 
keleivių pasitikėjimą, kuris užtikrinamas 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
2009/45/EB16 nustatytais bendrais saugos 
standartais, ir vienodas veiklos sąlygas, 
reikėtų patobulinti tos direktyvos taikymą. 
Direktyva 2009/45/EB turėtų būti taikoma 
tik keleiviniams laivams, kuriems skirti ja 
nustatyti saugos standartai. Todėl iš jos 
taikymo srities reikėtų išbraukti įvairių kitų 
rūšių laivus, kaip antai tenderius, burlaivius 
ar laivus, kuriais transportuojamas 
parengtas personalas, kurio darbas susijęs 
su laivo ar su jūroje esančių įrenginių 
eksploatacija;

_________________ _________________
16 2009 m. gegužės 6 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2009/45/EB dėl keleivinių laivų saugos 
taisyklių ir standartų (OL L 163, 
2009 6 25, p. 1).

16 2009 m. gegužės 6 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2009/45/EB dėl keleivinių laivų saugos 
taisyklių ir standartų (OL L 163, 
2009 6 25, p. 1).
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Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) laive esantys tenderiai naudojami 
keleiviams iš keleivinių laivų trumpiausiu 
jūros keliu perkelti tiesiai į krantą ir atgal. 
Jie netinka ir neturi būti naudojami 
kitokių rūšių paslaugoms, pavyzdžiui, 
pakrančių apžvalginėms ekskursijoms, 
teikti. Tokias ekskursijas turėtų vykdyti 
laivai, atitinkantys pakrančių valstybių 
keleiviniams laivams keliamus 
reikalavimus, kaip numatyta, be kita ko, 
TJO gairėse (MSC.1/Circ.1417 dėl 
keleivinių laivų tenderiams taikomų 
gairių). Komisija turėtų įvertinti poreikį 
laive esantiems tenderiams nustatyti 
bendrus Europos reikalavimus, įskaitant 
privalomas nuostatas, ir iki 2020 m. 
paskelbti konkrečias gaires, be kita ko, 
siekiant palengvinti valstybių narių 
taisyklių ir standartų derinimą;

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1b) į Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvos 2009/45/EB taikymo sritį 
nepatenka ne mechaninėmis priemonėmis 
varomi keleiviniai laivai. Pagal šią 
direktyvą neturėtų būti sertifikuojami 
burlaiviai, jei jų mechaninio varymo 
priemonės numatytos tik pagalbiniam 
naudojimui arba naudojimui avarijos 
atveju. Todėl Komisija turėtų įvertinti šios 
kategorijos keleiviniams laivams taikomų 
bendrų Europos reikalavimų poreikį ir bet 
kokiu atveju iki 2020 m. paskelbti 
konkrečias gaires. Šiomis gairėmis taip 
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pat turėtų būti siekiama palengvinti 
valstybių narių taikomų taisyklių ir 
standartų suderinimą, nenustatant 
papildomų reikalavimų šalia jau nustatytų 
TJO gairėse;

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1c) jūroje esantiems įrenginiams 
prižiūrėti naudojami darbuotojus 
transportuojantys laivai. Šie darbuotojai 
turi sėkmingai baigti privalomus saugos 
mokymus ir atitikti tam tikrus privalomus 
sveikatos būklės kriterijus. Todėl jie 
turėtų būti laikomi ypatingais keleiviais, 
kuriems turi būti taikomos kitos specialios 
saugos taisyklės, nepatenkančios į šios 
direktyvos taikymo sritį. TJO priėmus 
rezoliuciją MSC.418(97) valstybės narės 
turėtų aktyviau remti TJO veiklą atviros 
jūros laivų saugos standartų srityje;

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) įgyvendinant Reglamentavimo 
kokybės ir rezultatų programą (REFIT)17 
paaiškėjo, kad ne visos valstybės narės 
aliumininius laivus sertifikuoja pagal 
Direktyvą 2009/45/EB. Todėl susidaro 
nelygios sąlygos ir negali būti pasiektas 
tikslas užtikrinti bendrą aukšto lygio saugą 
Sąjungos viduje keliaujantiems keleiviams. 
Siekiant išvengti nevienodo taikymo, kurį 
lemia skirtingai suprantama direktyvos 
taikymo sritis, susijusi su aliuminio kaip 
lygiavertės medžiagos apibrėžtimi ir 
atitinkamų gaisrinės saugos standartų 

(2) įgyvendinant Reglamentavimo 
kokybės ir rezultatų programą (REFIT)17 
paaiškėjo, kad ne visos valstybės narės 
aliumininius laivus sertifikuoja pagal 
Direktyvą 2009/45/EB. Todėl susidaro 
nelygios sąlygos ir negali būti pasiektas 
tikslas užtikrinti bendrą aukšto lygio saugą 
Sąjungos viduje keliaujantiems keleiviams. 
Siekiant išvengti nevienodo taikymo, kurį 
lemia skirtingai suprantama direktyvos 
taikymo sritis, susijusi su aliuminio kaip 
lygiavertės medžiagos apibrėžtimi ir 
atitinkamų gaisrinės saugos standartų 
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taikomumu, reikėtų aiškiau išdėstyti 
lygiavertės medžiagos apibrėžtį;

taikomumu, reikėtų aiškiau išdėstyti 
lygiavertės medžiagos apibrėžtį. To 
siekiant, reikėtų, kad visose valstybėse 
narėse aliuminis būtų laikomas medžiaga, 
lygiaverte plienui. Tačiau pastebėta, kad 
esamomis nacionalinėmis taisyklėmis 
užtikrinama aukšto lygio sauga visiems 
šalies viduje jūra keliaujantiems 
keleiviams. Todėl valstybėms narėms 
turėtų būti leidžiama ir toliau taikyti savo 
esamus griežtesnius gaisrų prevencijos 
metodus;

_________________ _________________
17 COM(2015) 508. 17 COM(2015) 508.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) siekiant didesnio teisinio aiškumo ir 
nuoseklumo, keletą apibrėžčių ir nuorodų 
reikėtų atnaujinti ir dar labiau suderinti su 
susijusiomis tarptautinėmis bei Sąjungos 
taisyklėmis. Tačiau tai turėtų būti daroma 
atidžiai, kad nebūtų pakeista esama 
taikymo sritis ir Direktyva 2009/45/EB 
užtikrinamas saugos lygis. Visų pirma, 
tradicinio laivo apibrėžtis turėtų būti geriau 
suderinta su Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvoje 2002/59/EB18 pateikta 
apibrėžtimi, tačiau paliekant esamus 
kriterijus dėl statybos metų ir medžiagos, iš 
kurios jis pagamintas, rūšies. Pramoginės 
jachtos ir pramoginio laivo apibrėžtis 
turėtų būti labiau suderinta su Tarptautinės 
konvencijos dėl žmogaus gyvybės 
apsaugos jūroje (SOLAS konvencija) 
nuostatomis;

(3) siekiant didesnio teisinio aiškumo ir 
nuoseklumo, keletą apibrėžčių ir nuorodų 
reikėtų atnaujinti ir dar labiau suderinti su 
susijusiomis tarptautinėmis bei Sąjungos 
taisyklėmis. Tačiau tai turėtų būti daroma 
atidžiai, kad nebūtų pakeista esama 
taikymo sritis ir kad būtų padidintas 
Direktyva 2009/45/EB užtikrinamas saugos 
lygis. Visų pirma, tradicinio laivo 
apibrėžtis turėtų būti geriau suderinta su 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
2002/59/EB18 pateikta apibrėžtimi, tačiau 
paliekant esamus kriterijus dėl statybos 
metų ir medžiagos, iš kurios jis 
pagamintas, rūšies. Pramoginės jachtos ir 
pramoginio laivo apibrėžtis turėtų būti 
labiau suderinta su Tarptautinės 
konvencijos dėl žmogaus gyvybės 
apsaugos jūroje (SOLAS konvencija) 
nuostatomis;

_________________ _________________
18 2002 m. birželio 27 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2002/59/EB, įdiegianti Bendrijos laivų 
eismo stebėsenos ir informacijos sistemą ir 

18 2002 m. birželio 27 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2002/59/EB, įdiegianti Bendrijos laivų 
eismo stebėsenos ir informacijos sistemą ir 
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panaikinanti Tarybos direktyvą 93/75/EEB 
(OL L 208, 2002 8 5, p. 10).

panaikinanti Tarybos direktyvą 93/75/EEB 
(OL L 208, 2002 8 5, p. 10).

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) atsižvelgiant į proporcingumo 
principą, dabartinius remiantis SOLAS 
konvencija nustatytus norminius 
reikalavimus sunku pritaikyti mažiems 
keleiviniams laivams, kurių ilgis nesiekia 
24 metrų. Be to, maži laivai dažniausiai 
statomi iš kitų medžiagų nei plienas, todėl 
labai nedidelė dalis tokių laivų sertifikuoti 
pagal Direktyvą 2009/45/EB. Kadangi nėra 
konkrečių saugos problemų ir direktyva 
nustatytų tinkamų standartų, ji neturėtų 
būti taikoma trumpesniems nei 24 metrų 
ilgio laivams – šiems specialius saugos 
standartus turėtų nustatyti valstybės narės, 
nes jos gali geriau įvertinti vietines šių 
laivų navigacijos sąlygas, susijusias su 
atstumu iki kranto ar uosto ir oro 
sąlygomis;

(4) atsižvelgiant į proporcingumo 
principą, dabartinius remiantis SOLAS 
konvencija nustatytus norminius 
reikalavimus sunku pritaikyti mažiems 
keleiviniams laivams, kurių ilgis nesiekia 
24 metrų. Be to, maži laivai dažniausiai 
statomi iš kitų medžiagų nei plienas, todėl 
labai nedidelė dalis tokių laivų sertifikuoti 
pagal Direktyvą 2009/45/EB. Kadangi nėra 
konkrečių saugos problemų ir direktyva 
nustatytų tinkamų standartų, ji neturėtų 
būti taikoma trumpesniems nei 24 metrų 
ilgio laivams – šiems specialius saugos 
standartus turėtų nustatyti valstybės narės, 
nes jos gali geriau įvertinti vietines šių 
laivų navigacijos sąlygas, susijusias su 
atstumu iki kranto ar uosto ir oro 
sąlygomis. Nustatydamos tuos standartus 
valstybės narės turėtų veikti laikydamosi 
gairių, kurias turi paskelbti Komisija. Tai 
darydamos jos turėtų atsižvelgti į kitus 
tarptautinius susitarimus ir TJO 
konvencijas ir neturėtų nustatyti 
papildomų reikalavimų, peržengiančių 
jau taikomų tarptautinių taisyklių ribas. 
Komisija turėtų sparčiau rengti šiems 
laivams skirtas gaires, kaip numatyta 
Komisijos 2017 m. darbo programoje;

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) dėl ypatingų geografinių ir oro 
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sąlygų ir didelio salų Graikijoje 
skaičiaus – į jas turi būti dažnai ir 
reguliariai plaukiojama iš žemyninės 
teritorijos arba kitų Graikijos salų – ir dėl 
su tuo susijusio dažno galimo susisiekimo 
jūra Graikijai turėtų būti leidžiama 
nukrypti nuo reikalavimo nustatyti jūros 
zonas. Graikijai visų pirma turėtų būti 
leidžiama klasifikuoti keleivinius laivus 
pagal konkretų jūros kelią, kuriuo jie 
plaukioja, sykiu išlaikant tuos pačius 
kriterijus, taikomus keleivinių laivų 
klasėms, ir tuos pačius saugos standartus;

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) siekdama daugiau skaidrumo ir kad 
valstybėms narėms būtų lengviau pranešti 
apie išimtis, atitikmenis ir papildomas 
saugos priemones, Komisija turėtų sukurti 
ir tvarkyti tam skirtą duomenų bazę. Joje 
turėtų būti saugomos praneštos priemonės 
– tiek jų projektai, tiek jau patvirtintos 
priemonės;

(7) siekdama daugiau skaidrumo ir kad 
valstybėms narėms būtų lengviau pranešti 
apie išimtis, atitikmenis ir papildomas 
saugos priemones, Komisija, 
bendradarbiaudama su valstybėmis 
narėmis, turėtų sukurti tam skirtą 
duomenų bazę, kurią tvarkytų Komisija ir 
kuri būtų paskelbta viešai prieinamoje 
interneto svetainėje. Šioje duomenų 
bazėje turėtų būti saugomos praneštos 
priemonės – tiek jų projektai, tiek jau 
patvirtintos priemonės;

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) siekiant atsižvelgti į tarptautinius 
pokyčius ir patirtį ir padidinti skaidrumą, 
Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai 
priimti aktus pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 290 straipsnį dėl 
tarptautinių priemonių pakeitimų 

(9) siekiant atsižvelgti į tarptautinius 
pokyčius ir patirtį ir padidinti skaidrumą, 
Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai 
priimti aktus pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 290 straipsnį dėl 
tarptautinių priemonių pakeitimų 
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neįtraukimo į šios direktyvos taikymo sritį, 
jei to reikia atitinkamu atveju, taip pat dėl 
techninių reikalavimų atnaujinimo ir dėl 
Komisijos duomenų bazės, kurioje 
saugomi valstybių narių pranešimai apie 
išimtis ir prašymus taikyti nukrypti 
leidžiančią nuostatą pagal šią direktyvą, 
naudojimosi sąlygų. Itin svarbu, kad 
atlikdama parengiamąjį darbą Komisija 
tinkamai konsultuotųsi, be kita ko, su 
ekspertais, ir kad tos konsultacijos vyktų 
vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. 
Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės 
teisėkūros nustatytais principais. Visų 
pirma siekiant užtikrinti vienodas 
galimybes dalyvauti rengiant 
deleguotuosius aktus, Europos Parlamentas 
ir Taryba visus dokumentus gauna tuo 
pačiu metu kaip ir valstybių narių 
ekspertai, o šiems sistemingai suteikiama 
galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų 
grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais 
aktais susijusį parengiamąjį darbą, 
posėdžiuose;

neįtraukimo į šios direktyvos taikymo sritį, 
jei to reikia atitinkamu atveju, taip pat dėl 
techninių reikalavimų atnaujinimo ir dėl 
prieigos prie Komisijos duomenų bazės, 
kurioje saugomi valstybių narių pranešimai 
apie išimtis ir prašymus taikyti nukrypti 
leidžiančią nuostatą pagal šią direktyvą, ir 
naudojimosi ja išsamios tvarkos. Itin 
svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą 
Komisija tinkamai konsultuotųsi, be kita 
ko, su ekspertais, ir kad tos konsultacijos 
vyktų vadovaujantis 2016 m. balandžio 
13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl 
geresnės teisėkūros nustatytais principais. 
Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas 
galimybes dalyvauti rengiant 
deleguotuosius aktus, Europos Parlamentas 
ir Taryba visus dokumentus gauna tuo 
pačiu metu kaip ir valstybių narių 
ekspertai, o šiems sistemingai suteikiama 
galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų 
grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais 
aktais susijusį parengiamąjį darbą, 
posėdžiuose;

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) siekiant sukurti vienodas veiklos 
sąlygas keleiviniams laivams, 
plaukiojantiems iš Sąjungos uostų ir į juos, 
nepriklausomai nuo jų reisų pobūdžio, 
Sąjungos veiksmai siekiant paspartinti TJO 
dedamas pastangas persvarstyti SOLAS 
konvencijos taisykles turėtų būti suderinti 
su Sutartimi dėl Europos Sąjungos 
veikimo;

(10) siekiant sukurti vienodas veiklos 
sąlygas keleiviniams laivams, 
plaukiojantiems iš Sąjungos uostų ir į juos, 
nepriklausomai nuo jų reisų pobūdžio, 
Sąjungos veiksmai siekiant paspartinti TJO 
pastangas persvarstyti ir patobulinti 
SOLAS konvencijos taisykles turėtų būti 
suderinti su Sutartimi dėl Europos 
Sąjungos veikimo;

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11a) žmogiškasis veiksnys yra esminė 
laivų saugos ir su ja susijusių procedūrų 
dalis. Siekiant užtikrinti aukštą saugos 
lygį, būtina atsižvelgti į saugos, gyvenimo 
ir darbo laivuose sąlygų ir mokymų 
sąsają, taip pat į tinkamų tarpvalstybinių 
gelbėjimo ir skubios pagalbos veiksmų 
mokymų poreikį. Todėl Sąjunga turėtų 
atlikti aktyvų vaidmenį, taip pat ir 
tarptautiniu lygmeniu, siekiant stebėti ir 
tobulinti su laivuose dirbančiais 
darbuotojais susijusį socialinį aspektą;

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11b) siekiant sudaryti sąlygas 
įgyvendinimo ir perkėlimo procesams, 
reikėtų remti EMSA vaidmens stiprinimą 
ir naudojimąsi esama Keleivinių laivų 
saugos ekspertų grupe, priklausančia 
Jūrų saugos grupei;

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 1 punkto d a papunktis (naujas)
Direktyva 2009/45/EB
2 straipsnio 1 dalies q punkto 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) q punkto pirma pastraipa 
pakeičiama taip:

„jūros zona“ – tai pagal 4 straipsnio 2 dalį 
nustatyta zona;

„jūros zona“ arba „jūros kelias“ – tai 
4 straipsnio 2 dalį nustatyta zona arba, kai 
dėl geografinių priežasčių jūros zonos 
nustatyti neįmanoma, kelias;
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Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 1 punkto j papunktis
Direktyva 2009/45/EB
2 straipsnio 1 dalies z a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

za) lygiavertė medžiaga – aliuminio 
lydinys arba bet kuri kita nedegioji 
medžiaga, kurios struktūros ir sandarumo 
savybės įsiliepsnojimo temperatūros 
standartinio bandymo pabaigoje atitinka 
plieno struktūros ir sandarumo savybes dėl 
joje naudojamos izoliacijos;

za) lygiavertė medžiaga – aliuminio 
lydinys arba bet kuri kita nedegioji 
medžiaga, kurios struktūros ir sandarumo 
savybės įsiliepsnojimo temperatūros 
standartinio bandymo pabaigoje atitinka 
plieno struktūros ir sandarumo savybes dėl 
pačios medžiagos arba dėl joje 
naudojamos izoliacijos;

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 1 punkto j papunktis
Direktyva 2009/45/EB
2 straipsnio 1 dalies z c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

zc) tradiciniai laivai – visų rūšių 
istoriniai keleiviniai laivai, suprojektuoti 
iki 1965 m., ir daugiausia iš originalių 
medžiagų pastatytos jų kopijos, įskaitant 
laivus, skirtus tradiciniam jūreivystės 
menui skatinti ir remti, kurie kartu yra tikri 
kultūros paminklai, naudojami tradiciniais 
jūreivystės principais ir būdais;

zc) tradiciniai laivai – visų rūšių 
istoriniai keleiviniai laivai ir jų kopijos, 
įskaitant laivus, skirtus tradiciniam 
jūreivystės menui skatinti ir remti, kurie 
kartu yra tikri kultūros paminklai, 
naudojami tradiciniais jūreivystės 
principais ir būdais;

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 1 punkto j papunktis
Direktyva 2009/45/EB
2 straipsnio 1 dalies z e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„ze) tenderis – laive turima valtis, skirta 
daugiau kaip 12 keleivių iš stovinčio laivo 

„ze) tenderis – laive turima valtis, skirta 
daugiau kaip 12 keleivių iš stovinčio laivo 
trumpiausiu jūros keliu perkelti tiesiai į 
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perkelti į krantą ir atgal;“ krantą ir atgal, kaip apibrėžta TJO gairėse 
Nr. MSC.1/Circ.1417;“

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 3 punkto b a papunktis (naujas)
Direktyva 2009/45/EB
4 straipsnio 2 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) 2 dalis papildoma šia pastraipa:
„nukrypstant nuo pirmos pastraipos a 
punkto, užuot sudariusi ar atnaujinusi 
jūros zonų sąrašą, dėl geografinių 
priežasčių Graikija gali sudaryti ir 
prireikus atnaujinti visų Graikijos jūros 
kelių sąrašą. Sudarydama tokį sąrašą, 
Graikija taiko atitinkamus 1 pastraipoje 
nustatytus keleivinių laivų klasių 
kriterijus.“

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 4 punkto b papunktis
Direktyva 2009/45/EB
5 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Uosto valstybė, laikydamasi Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2009/16/EB* nuostatų, gali apžiūrėti 
jūriniais vidaus maršrutais plaukiojantį 
keleivinį laivą arba greitaeigį keleivinį 
laivą ir patikrinti jų dokumentus.

3. Uosto valstybė, laikydamasi Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2009/16/EB* nuostatų, gali apžiūrėti 
jūriniais vidaus maršrutais plaukiojantį 
keleivinį laivą, ro-ro keltą arba greitaeigį 
keleivinį laivą ir patikrinti jų dokumentus.

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 5 punkto e papunktis
Direktyva 2009/45/EB
6 straipsnio 6 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Iš lygiavertės medžiagos iki šios 
direktyvos įsigaliojimo pagaminti laivai jos 
reikalavimus turi atitikti nuo [5 metai po 
datos, nurodytos 2 straipsnio 1 dalies 
antroje pastraipoje].“;

6. Iš lygiavertės medžiagos iki 
[2 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje 
nurodyta perkėlimo į nacionalinę teisę 
data] pagaminti laivai jos reikalavimus turi 
atitikti nuo [įrašyti datą: penkeri metai po 
datos, nurodytos 2 straipsnio 1 dalies 
antroje pastraipoje].“;

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 5 punkto e a papunktis (naujas)
Direktyva 2009/45/EB
6 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) papildoma šia 6a dalimi:
„6a. Nukrypstant nuo 6 dalies, valstybė 
narė, kuri [įsigaliojimo data] turi daugiau 
kaip 60 iš aliuminio lydinio pagamintų 
keleivinių laivų, plaukiojančių su jos 
vėliava, gali iki [įrašyti datą: 8 metai po 
2 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje 
nurodytos perkėlimo į nacionalinę teisę 
datos] netaikyti šios direktyvos nuostatų iš 
aliuminio lydinio pagamintiems B, C ir 
D klasių keleiviniams laivams, jeigu dėl to 
nesumažėja saugos lygis ir keleivinis 
laivas, kuriam taikoma išimtis, yra 
pastatytas iki [2 straipsnio 1 dalies antroje 
pastraipoje nurodyta perkėlimo į 
nacionalinę teisę data] ir veiklą vykdo 
plaukiodamas vien tik tarp tos valstybės 
narės uostų.“

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 8 punkto b papunktis
Direktyva 2009/45/EB
9 straipsnio 4 dalies 4 a pastraipa (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„Kiekviena tokia priemonė taikoma 
visiems vienodomis konkrečiomis 
sąlygomis plaukiojantiems tos pačios 
klasės keleiviniams laivams, 
nediskriminuojant jų dėl vėliavos, 
registravimo valstybės arba dėl jų 
operatoriaus įsisteigimo vietos.“

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 8 punkto b papunktis
Direktyva 2009/45/EB
9 straipsnio 4 dalies 4 b pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„3 dalyje nurodytos priemonės taikomos 
tik tol, kol laivas plaukioja konkrečiomis 
sąlygomis.“

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 8 punkto b papunktis
Direktyva 2009/45/EB
9 straipsnio 4 dalies 5 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„Antroje ir ketvirtoje pastraipoje nurodytos 
priemonės pateikiamos naudojantis 
duomenų baze, kurią tuo tikslu sukuria ir 
tvarko Komisija. Komisijai pagal 10a 
straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus dėl šios duomenų 
bazės prieigos sąlygų.“;

„Antroje ir ketvirtoje pastraipoje nurodytos 
priemonės pateikiamos naudojantis 
duomenų baze, kurią tuo tikslu sukuria, 
tvarko ir paskelbia viešai prieinamoje 
interneto svetainėje Komisija. Komisijai 
pagal 10a straipsnį suteikiami įgaliojimai 
priimti deleguotuosius aktus dėl išsamios 
prieigos prie šios duomenų bazės 
tvarkos.“;
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Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 14 punktas
Direktyva 2009/45/EB
14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„1. Dėl tarptautiniais maršrutais 
plaukiojančių laivų Sąjunga pateikia 
siūlymus TJO paspartinti TJO atliekamą 
naujausios redakcijos 1974 m. SOLAS 
konvencijos taisyklių, kuriose išdėstyti 
administracijos nuožiūrai palikti klausimai, 
peržiūrą, parengti suderintus šių taisyklių 
aiškinimus ir priimti atitinkamus jų 
pakeitimus.“

„1. Dėl tarptautiniais maršrutais 
plaukiojančių laivų Sąjunga pateikia 
siūlymus TJO paspartinti TJO atliekamą 
naujausios redakcijos 1974 m. SOLAS 
konvencijos taisyklių, kuriose išdėstyti 
administracijos nuožiūrai palikti klausimai, 
peržiūrą ir patobulinimą, parengti 
suderintus šių taisyklių aiškinimus ir 
priimti atitinkamus jų pakeitimus.“

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 14 a punktas (naujas)
Direktyva 2009/45/EB
15 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

14a) 15 straipsnis papildomas šia dalimi:
nustatant sankcijas visų pirma 
atsižvelgiama į pažeidimo sunkumą, 
trukmę ir tyčinį pobūdį ir jos turėtų būti 
didinamos, jeigu yra sunkinančių 
aplinkybių.


