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Tarkistus 2
Matthias Groote

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Asianmukaisessa ISO-standardissa 
kuvattuja venemoottoreille tarkoitettuja 
testisyklejä olisi käytettävä polttoaine- ja 
teholuokasta riippuen.

(22) Asianmukaisessa ISO-standardissa
kuvattuja venemoottoreille tarkoitettuja 
testisyklejä olisi käytettävä polttoaine- ja 
teholuokasta riippuen. Hybridimoottoreilla 
on muita teknisiä ominaisuuksia kuin 
yleisesti käytössä olevilla 
polttomoottoreilla, ja niitä varten olisi 
kehitettävä erityinen vesillä käytettäville 
hybridimoottoreille tarkoitettu testisykli.

Or. de

Tarkistus 3
Matthias Groote

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 26 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(26 a) Jäsenvaltioiden olisi tarkasteltava 
mahdollisuutta toteuttaa tehokkaita 
aluekohtaisia kansallisia toimenpiteitä, 
kuten nopeusrajoitusten käyttöönottoa tai 
mukauttamista, jotta melupäästöjä 
voidaan rajoittaa niin paljon kuin 
mahdollista.

Or. de

Tarkistus 4
Matthias Groote
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Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

(28) On olennaisen tärkeää tehdä selväksi 
valmistajille ja käyttäjille, että
kiinnittämällä CE-merkinnän tuotteeseen
valmistaja vakuuttaa, että tuote on 
kaikkien sovellettavien vaatimusten 
mukainen ja että hän ottaa siitä täyden 
vastuun.

(28) Kiinnittämällä CE-merkinnän 
tuotteeseen valmistajien olisi otettava täysi 
vastuu siitä, että tuote vastaa sovellettavia 
vaatimuksia. Valmistajille ja käyttäjille 
olisi tiedotettava tästä tehostetusti, jotta 
saavutetaan CE-merkinnän tavoitteet.

Or. de

Tarkistus 5
Satu Hassi

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 39 kappale

Komission teksti Tarkistus

(39) Tekniikan kehittymisen ja uuden 
tieteellisen näytön huomioon ottamiseksi 
komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
säädösvallan siirron nojalla annettavia 
delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan 
liitteessä I olevan B osan 2 kohtaa ja 
liitteessä I olevan C osan 1 kohtaa, lukuun 
ottamatta suoria tai epäsuoria muutoksia 
pakokaasu- tai melupäästöarvoihin sekä 
Frouden lukuun ja teho-uppouma-
suhdearvoon, sekä liitteitä V, VII ja IX. On 
erityisen tärkeää, että komissio asiaa 
valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset 
kuulemiset, myös asiantuntijatasolla.

(39) Tekniikan kehittymisen ja uuden 
tieteellisen näytön huomioon ottamiseksi 
komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
säädösvallan siirron nojalla annettavia 
delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan 
liitteessä I olevan B osan 2 kohtaa ja 
liitteessä I olevan C osan 1 kohtaa, lukuun 
ottamatta suoria tai epäsuoria muutoksia 
pakokaasu- tai melupäästöarvoihin, joilla 
vähennetään ympäristön suojelun tasoa,
sekä Frouden lukuun ja teho-uppouma-
suhdearvoon, sekä liitteitä V, VII ja IX. On 
erityisen tärkeää, että komissio asiaa 
valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset 
kuulemiset, myös asiantuntijatasolla.

Or. en
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Tarkistus 6
Satu Hassi

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta – a alakohta – xiii alakohta

Komission teksti Tarkistus

xiii) amfibioalukset; xiii) amfibioalukset, joita voidaan käyttää 
sekä vedessä että kuivalla maalla;

Or. en

Tarkistus 7
Matthias Groote

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. "veneellä" ajoneuvoa, jolla voidaan 
liikkua vesillä soutamalla, melomalla, 
purjehtimalla tai moottorin avulla;

Or. de

Tarkistus 8
Carl Schlyter, Satu Hassi

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla

Komission teksti Tarkistus

Tämän direktiivin säännökset eivät estä 
jäsenvaltioita antamasta tietyillä 
vesialueilla liikkumista koskevia 
säännöksiä ympäristön ja vesiteiden 
suojelemiseksi ja niillä liikkuvien 
turvallisuuden varmistamiseksi, sillä 
edellytyksellä, että kyseiset säännökset 
eivät velvoita muuttamaan tämän 
direktiivin mukaisia vesikulkuneuvoja.

Tämän direktiivin säännökset eivät estä 
jäsenvaltioita antamasta vesialueillaan
liikkumista koskevia säännöksiä 
ympäristön suojelemiseksi muun muassa 
melusaasteelta sekä vesiteiden 
suojelemiseksi ja niillä liikkuvien 
turvallisuuden varmistamiseksi, sillä 
edellytyksellä, että kyseiset säännökset 
eivät velvoita muuttamaan tämän 
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direktiivin mukaisia vesikulkuneuvoja.

Or. en

Tarkistus 9
Carl Schlyter, Satu Hassi

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat rajoittaa 
vesiskootterien käyttöä tietyillä alueilla ja 
tiettyinä vuorokaudenaikoina muiden 
kilpailevien yleisten etujen suojaamiseksi.

Or. en

Tarkistus 10
Satu Hassi

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 1 kohta – b alakohta – ii alakohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– jos noudatetaan liitteessä I olevan A osan 
3.2 ja 3.3 kohtaan liittyviä 
yhdenmukaistettuja standardeja: moduuli 
A1 (sisäinen tuotannonvalvonta ja 
valvottu tuotetestaus), moduuli B (EU-
tyyppitarkastus) yhdessä moduulin C, D, E 
tai F kanssa, moduuli G
(yksikkökohtaiseen tarkastukseen 
perustuva vaatimustenmukaisuus) tai 
moduuli H (täydelliseen 
laadunvarmistukseen perustuva 
vaatimustenmukaisuus),

– jos noudatetaan liitteessä I olevan A osan 
3.2 ja 3.3 kohtaan liittyviä 
yhdenmukaistettuja standardeja: moduuli B
(EU-tyyppitarkastus) yhdessä moduulin C, 
D, E tai F kanssa, moduuli G
(yksikkökohtaiseen tarkastukseen 
perustuva vaatimustenmukaisuus) tai 
moduuli H (täydelliseen 
laadunvarmistukseen perustuva 
vaatimustenmukaisuus),

Or. en
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Perustelu

Tarkistuksella palautetaan direktiivin nykyinen teksti. Yli 12-metristä C luokan 
vesikulkuneuvoa ei tulisi voida saattaa markkinoille ilman, että ilmoitettu laitos on 
tarkastanut sen suunnittelun.

Tarkistus 11
Satu Hassi

Ehdotus direktiiviksi
49 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) liitteessä I olevan B osan 2 kohta ja 
liitteessä I olevan C osan 1 kohta, lukuun 
ottamatta suoria tai epäsuoria muutoksia 
pakokaasu- tai melupäästöarvoihin sekä 
Frouden lukuun ja teho-uppouma-
suhdearvoon;

a) liitteessä I olevan B osan 2 kohta ja 
liitteessä I olevan C osan 1 kohta, lukuun 
ottamatta suoria tai epäsuoria muutoksia 
pakokaasu- tai melupäästöarvoihin, joilla 
vähennetään ympäristön suojelun tasoa,
sekä Frouden lukuun ja teho-uppouma-
suhdearvoon;

Or. en

Tarkistus 12
Satu Hassi

Ehdotus direktiiviksi
Liite I – osa A – 2 kohta – 2.3 alakohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Vesikulkuneuvo on suunniteltava niin, että 
laidan yli putoamisen vaara on 
mahdollisimman pieni ja veneeseen 
uudelleen nouseminen mahdollisimman 
helppoa.

Vesikulkuneuvo on suunniteltava niin, että 
laidan yli putoamisen vaara on 
mahdollisimman pieni ja veteen joutuneen 
henkilön saatavilla tai käytettävissä on 
keinoja veneeseen uudelleen nousemiseksi 
ilman apua.

Or. en

Perustelu

Vesikulkuneuvon suunnittelun olisi turvallisuussyistä mahdollistettava veneeseen uudelleen 
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nouseminen ilman apua, mikä on erityisen tärkeää kylmissä vesissä. Tarkistuksella myös 
yhdenmukaistetaan teksti Yhdysvaltojen olemassa olevien vaatimusten mukaiseksi.

Tarkistus 13
Satu Hassi

Ehdotus direktiiviksi
Liite I – osa A – 5 kohta – 5.8 alakohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Vesikulkuneuvoissa, joissa on käymälä, on 
oltava käymäläjätevesisäiliö tai 
jätevedenkäsittelyjärjestelmä.

Vesikulkuneuvoissa, joissa on käymälä, on 
oltava käymäläjätevesisäiliö tai 
jätevedenkäsittelyjärjestelmä liitettynä 
jokaiseen käymälään.

Or. en

Tarkistus 14
Satu Hassi, Carl Schlyter

Ehdotus direktiiviksi
Liite I – osa C – 1 kohta – 1.1 alakohta – taulukko

Komission teksti

Moottorin nimellisteho
(yksittäinen moottori)

kW:ina

Enimmäisäänenpainetaso 
= LpASmax

dB:inä
PN  10 67

10  PN  40 72
PN  40 75

Tarkistus

Moottorin nimellisteho
(yksittäinen moottori) kW:ina

Enimmäisäänenpainetaso 
= LpASmax

dB:inä
PN  10 62
PN  10 67

Or. en
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Perustelu

Komission vaikutustenarvioinnin mukaan pienemmissä moottoreissa (40 kilowattiin saakka) 
on mahdollista vähentää äänitasoa 5 desibelillä ja isommissa 8 desibelillä. (Tämän 
muutoksen myötä toisen luokan vaatimuksesta tulee kolmannen luokan vaatimuksen 
mukainen.)


