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Muudatusettepanek 2
Matthias Groote

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Sõltuvalt kütusest ja 
võimsuskategooriast tuleks kasutada 
asjakohastes ISO standardites kirjeldatud 
veesõidukite mootorirakenduste 
katsetsükleid.

(22) Sõltuvalt kütusest ja 
võimsuskategooriast tuleks kasutada 
asjakohastes ISO standardites kirjeldatud 
veesõidukite mootorirakenduste 
katsetsükleid. Hübriidajamite jaoks, mille 
tehnilised omadused erinevad tavapäraste 
sisepõlemismootorite omadest, tuleks välja 
töötada eraldi katsetsükkel merenduse 
hübriidajamite jaoks.

Or. de

Muudatusettepanek 3
Matthias Groote

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 26 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26 a) Liikmesriigid peaksid kaaluma, kas 
võtta tulemuslikke regionaalselt eristavaid 
riiklikke meetmeid, nagu kiiruspiirangute 
sisseviimine või kohandamine, et 
vähendada müra nii palju kui võimalik.

Or. de

Muudatusettepanek 4
Matthias Groote

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 28



PE486.091v01-00 4/8 AM\897195ET.doc

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) On äärmiselt oluline teha nii 
tootjatele kui ka kasutajatele selgeks, et
CE-märgise kinnitamisega tootele kinnitab 
tootja, et asjaomane toode vastab
kõikidele kohaldatavatele nõuetele, ning 
võtab endale selle eest täieliku vastutuse.

(28) CE-märgise kinnitamisega tootele
peaksid tootjad võtma endale täieliku 
vastutuse selle eest, et toode vastab 
kohaldatavatele nõuetele. CE-märgise 
eesmärkide saavutamiseks tuleb tootjaid 
ja tarbijaid sellest paremini teavitada.

Or. de

Muudatusettepanek 5
Satu Hassi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 39

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(39) Selleks, et võtta arvesse tehniliste 
teadmiste arengut ja uusi teaduslikke 
tõendeid, tuleks komisjonile delegeerida 
volitused võtta Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikli 290 alusel vastu õigusakte, 
et muuta I lisa B osa 2. jaotist ja C osa 1. 
jaotist, välja arvatud heite ja müra 
piirnormid ning Froude ja võimsusnihke 
suhte väärtuste otsene või kaudne 
muutmine, ning V, VII ja IX lisa. On 
äärmiselt tähtis, et komisjon korraldaks 
ettevalmistava töö käigus asjakohaseid 
konsultatsioone, sealhulgas ekspertide 
tasandil.

(39) Selleks, et võtta arvesse tehniliste 
teadmiste arengut ja uusi teaduslikke 
tõendeid, tuleks komisjonile delegeerida 
volitused võtta Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikli 290 alusel vastu õigusakte, 
et muuta I lisa B osa 2. jaotist ja C osa 1. 
jaotist, välja arvatud heite ja müra 
piirnormide (kui see tooks kaasa 
keskkonnakaitse taseme vähenemise) ning 
Froude ja võimsusnihke suhte väärtuste 
otsene või kaudne muutmine, ning V, VII 
ja IX lisa. On äärmiselt tähtis, et komisjon 
korraldaks ettevalmistava töö käigus 
asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas 
ekspertide tasandil.

Or. en

Muudatusettepanek 6
Satu Hassi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt a – alapunkt xiii
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

xiii) amfiibsõidukid; xiii) amfiibsõidukid, mis on võimelised 
liikuma nii vee peal kui ka kuival maal;

Or. en

Muudatusettepanek 7
Matthias Groote

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. „paat” – sõiduk, mis kulgeb vee peal 
aerude, mõlade, purjede või mootori jõul;

Or. de

Muudatusettepanek 8
Carl Schlyter, Satu Hassi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva direktiivi sätted ei takista 
liikmesriikidel võtta vastu sätteid teatud
vetel navigeerimise kohta, et kaitsta 
merekeskkonda ja veeteede struktuuri ning 
tagada veeteedel ohutus, tingimusel et need 
sätted ei too kaasa käesoleva direktiivi 
nõuetele vastava veesõiduki muutmist.

Käesoleva direktiivi sätted ei takista 
liikmesriikidel võtta vastu sätteid nende
vetel navigeerimise kohta, et kaitsta 
keskkonda (sealhulgas müra eest) ja 
veeteede struktuuri ning tagada veeteedel 
ohutus, tingimusel et need sätted ei too 
kaasa käesoleva direktiivi nõuetele vastava 
veesõiduki muutmist.

Or. en

Muudatusettepanek 9
Carl Schlyter, Satu Hassi
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Liikmesriigid võivad piirata jetide 
kasutamist, lubades seda ainult teatavates 
piirkondades ja kindlatel kellaaegadel, et 
kaitsta muid konkureerivaid avalikke 
huvisid.

Or. en

Muudatusettepanek 10
Satu Hassi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 1 – punkt b – alapunkt ii – taane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– kui on järgitud I lisa A osa punktidega 
3.2 ja 3.3 seotud harmoneeritud 
standardeid: moodul A1 (tootmise 
sisekontroll koos kontrollitava toote 
katsetamisega), moodul B (ELi 
tüübihindamine) koos mooduliga C, D, E 
või F, moodul G (üksiktoote tõendamisel 
põhinev vastavus) või moodul H (täielikul 
kvaliteedi tagamisel põhinev vastavus);

– kui on järgitud I lisa A osa punktidega 
3.2 ja 3.3 seotud harmoneeritud 
standardeid: moodul B (ELi 
tüübihindamine) koos mooduliga C, D, E 
või F, moodul G (üksiktoote tõendamisel
põhinev vastavus) või moodul H (täielikul 
kvaliteedi tagamisel põhinev vastavus);

Or. en

Selgitus

Ennistab direktiivi praeguse teksti. Ei ole asjakohane lubada C-kategooriasse kuuluvate üle 
12-meetriste veesõidukite turuleviimist ilma projekteerimise kontrollimiseta teavitatud asutuse 
poolt.

Muudatusettepanek 11
Satu Hassi
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 49 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) I lisa B osa punkt 2 ja C osa punkt 1, 
välja arvatud otsesed või kaudsed 
muudatused heite või müra piirnormides 
ning Froude ja võimsusnihke suhte 
väärtustes;

a) I lisa B osa punkt 2 ja C osa punkt 1, 
välja arvatud otsesed või kaudsed 
muudatused heite või müra piirnormides
(kui see tooks kaasa keskkonnakaitse 
taseme vähenemise) ning Froude ja 
võimsusnihke suhte väärtustes;

Or. en

Muudatusettepanek 12
Satu Hassi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – A osa – punkt 2 – alapunkt 2.3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Veesõiduk on konstrueeritud selliselt, et 
üle parda kukkumise oht oleks viidud 
miinimumini ja et tagasi pardale
pääsemine oleks muudetud hõlpsamaks.

Veesõiduk on konstrueeritud selliselt, et 
üle parda kukkumise oht oleks viidud 
miinimumini ja et vahendid uuesti pardale
pääsemiseks oleksid vees oleva isiku poolt 
ilma kõrvalise abita ligipääsetavad või 
positsiooni asetatavad.

Or. en

Selgitus

Ohutusega seotud põhjustel peaks veesõiduki konstruktsioon võimaldama ilma kõrvalise abita 
uuesti pardale pääsemist, seda eriti külmades veeoludes. Muudatusettepanek viib teksti 
kooskõlla ka USA kehtiva nõudega.

Muudatusettepanek 13
Satu Hassi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – A osa – punkt 5 – alapunkt 5.8 – lõik 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tualettidega varustatud veesõidukil on 
kogumispaagid või veepuhastussüsteem.

Tualettidega varustatud veesõidukil on iga 
tualetiga ühendatud kogumispaagid või
veepuhastussüsteem.

Or. en

Muudatusettepanek 14
Satu Hassi, Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – C osa – punkt 1 – alapunkt 1.1 – tabel

Komisjoni ettepanek

Ühe mootori nimivõimsus
kilovattides

Helirõhu piirnorm = LpASmax
detsibellides

PN  10 67
10  PN  40 72

PN  40 75

Muudatusettepanek

Ühe mootori nimivõimsus
kilovattides

Helirõhu piirnorm = LpASmax
detsibellides

PN  10 62
PN  10 67

Or. en

Selgitus

Komisjoni mõjuhinnangu kohaselt on võimalik vähendada heli väiksemate mootorite (kuni 
40 kW) puhul 5 dB ja suuremate mootorite puhul 8 dB. (Muudatusega muutuks teise 
kategooria nõue võrdseks kolmanda omaga.)


