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Módosítás 2
Matthias Groote

Irányelvre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) Az üzemanyag- és 
teljesítménykategóriától függően a 
vonatkozó ISO szabványban leírt, 
tengerhajózási alkalmazású motorokra 
vonatkozó vizsgálati ciklusokat kell 
alkalmazni.

(22) Az üzemanyag- és 
teljesítménykategóriától függően a 
vonatkozó ISO szabványban leírt, 
tengerhajózási alkalmazású motorokra 
vonatkozó vizsgálati ciklusokat kell 
alkalmazni. A szokványos belső égésű 
motorokétól eltérő műszaki 
tulajdonságokkal rendelkező, hibrid 
motorok tekintetében külön vizsgálati 
ciklusokat kell kidolgozni a tengeri hibrid 
motorokra vonatkozóan.

Or. de

Módosítás 3
Matthias Groote

Irányelvre irányuló javaslat
26 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26a) A tagállamoknak meg kell 
vizsgálniuk, hogy hatékony 
régióspecifikus nemzeti intézkedéseket 
hoznak-e a zajkibocsátás lehető 
legnagyobb mértékű csökkentése 
érdekében, például a 
sebességkorlátozások bevezetése vagy 
kiigazítása révén.

Or. de

Módosítás 4
Matthias Groote
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Irányelvre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) Alapvető fontosságú világossá tenni a 
gyártók és a felhasználók számára, hogy a 
CE-jelölésnek a terméken való 
elhelyezésével a gyártó kijelenti, hogy a 
termék megfelel az összes alkalmazandó 
követelménynek, és ezért a gyártó teljes 
felelősséget vállal.

(28) A gyártóknak a CE-jelölés terméken 
való elhelyezésével teljes körűen 
vállalniuk kell a felelősséget azért, hogy a 
termék megfelel az alkalmazandó 
követelményeknek. A CE-jelölés céljainak 
elérése érdekében erről jobb tájékoztatást 
kell nyújtani a gyártók és a felhasználók 
számára.

Or. de

Módosítás 5
Satu Hassi

Irányelvre irányuló javaslat
39 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(39) A műszaki ismeretek fejlődésének és 
az új tudományos bizonyítékok figyelembe 
vétele érdekében a Bizottságot fel kell 
hatalmazni, hogy az I. melléklet B része 
2. pontjának és C része 1. pontjának 
módosítása – a kipufogógáz- és 
zajkibocsátási határértékek, valamint a 
Froude-számra és a 
teljesítmény/vízkiszorítás arányára 
vonatkozó értékek közvetlen vagy 
közvetett módosítását kivéve –, valamint 
az V., VII. és IX. melléklet módosítása 
tekintetében az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés 290. cikkével összhangban 
jogi aktusokat fogadjon el. Különösen 
fontos, hogy a Bizottság az előkészítő 
munkálatok során megfelelő 
konzultációkat folytasson, többek között 
szakértői szinten.

(39) A műszaki ismeretek fejlődésének és 
az új tudományos bizonyítékok 
figyelembevétele érdekében a Bizottságot 
fel kell hatalmazni, hogy az I. melléklet B. 
része 2. pontjának és C. része 1. pontjának 
módosítása – a környezetvédelem 
szintjének csökkenését előidéző 
kipufogógáz- és zajkibocsátási 
határértékek, valamint a Froude-számra és 
a teljesítmény/vízkiszorítás arányára 
vonatkozó értékek közvetlen vagy 
közvetett módosítását kivéve –, valamint 
az V., VII. és IX. melléklet módosítása 
tekintetében az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés 290. cikkével összhangban 
jogi aktusokat fogadjon el. Különösen 
fontos, hogy a Bizottság az előkészítő 
munkálatok során megfelelő 
konzultációkat folytasson, többek között 
szakértői szinten.
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Or. en

Módosítás 6
Satu Hassi

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – a pont – xiii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

xiii. kétéltű járművek; xiii. mind vízen, mind szárazföldön 
működőképes kétéltű járművek; 

Or. en

Módosítás 7
Matthias Groote

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 2 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. „hajó”: olyan jármű, amely lapátok, 
evezők, vitorlák vagy motor segítségével 
meghajtva vízen közlekedik;

Or. de

Módosítás 8
Carl Schlyter, Satu Hassi

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az irányelv nem érinti a tagállamok 
jogosultságát arra, hogy bizonyos vizeken
történő hajózást illetően rendelkezéseket 
hozzanak a környezetvédelem, továbbá a 
vízi utak védelme és biztonsága érdekében, 

Az irányelv nem érinti a tagállamok 
jogosultságát arra, hogy saját vizeiken
történő hajózást illetően rendelkezéseket 
hozzanak a környezet, többek között 
zajártalommal szembeni védelme, továbbá 
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feltéve hogy e rendelkezések nem teszik 
szükségessé az irányelvnek megfelelő vízi 
járművek módosítását.

a vízi utak védelme és biztonsága 
érdekében, feltéve hogy e rendelkezések 
nem teszik szükségessé az irányelvnek 
megfelelő vízi járművek módosítását.

Or. en

Módosítás 9
Carl Schlyter, Satu Hassi

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A tagállamok más közérdekek 
védelme érdekében bizonyos területekre és 
a nap bizonyos időszakaira korlátozhatják 
a motoros vízi sporteszközök használatát. 

Or. en

Módosítás 10
Satu Hassi

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés – b pont – ii pont – 1 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– az I. melléklet A. részének 3.2. és 3.3. 
pontjára vonatkozó harmonizált 
szabványok betartása esetén: modul (belső 
gyártásellenőrzés és felügyelt 
termékvizsgálat), B. modul (EU-
típusvizsgálat) a C., D., E. vagy F. 
modullal együttesen alkalmazva, G. modul
(az egyedi termékellenőrzésen alapuló 
megfelelőség) vagy H. modul (a teljes 
minőségbiztosításon alapuló 
megfelelőség);

– az I. melléklet A. részének 3.2. és 3.3. 
pontjára vonatkozó harmonizált 
szabványok betartása esetén: B . modul
(EU-típusvizsgálat) a C., D., E. vagy F. 
modullal együttesen alkalmazva, G. modul
(az egyedi termékellenőrzésen alapuló 
megfelelőség); vagy H. modul (a teljes 
minőségbiztosításon alapuló 
megfelelőség);

Or. en
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Indokolás

A módosítás visszaállítja az irányelv jelenlegi szövegét. Egy több mint 12 méteres C-
kategóriájú vízi jármű nem kerülhet piaci forgalomba anélkül, hogy egy bejelentett szervezet 
ne ellenőrizné a tervezését.

Módosítás 11
Satu Hassi

Irányelvre irányuló javaslat
49 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az I. melléklet B. részének 2. pontja és 
C. részének 1. pontja, a kipufogógáz- és 
zajkibocsátási értékek, valamint a Froude-
számra és a teljesítmény/vízkiszorítás 
arányára vonatkozó értékek közvetlen vagy 
közvetett módosítását kivéve

a) az I. melléklet B. részének 2. pontja és 
C. részének 1. pontja, a környezetvédelem 
szintjének csökkenését előidéző
kipufogógáz- és zajkibocsátási értékek, 
valamint a Froude-számra és a 
teljesítmény/vízkiszorítás arányára 
vonatkozó értékek közvetlen vagy 
közvetett módosítását kivéve;

Or. en

Módosítás 12
Satu Hassi

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – A rész – 2 pont – 2.3 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A vízi járműveket úgy kell kialakítani, 
hogy a vízbe esés veszélye a lehető 
legkisebb legyen, és megkönnyítse a
visszajutást a fedélzetre.

A vízi járműveket úgy kell kialakítani, 
hogy a vízbe esés veszélye a lehető 
legkisebb legyen, és a fedélzetre való 
visszajutást elősegítő eszköznek a vízbe 
esett személy számára hozzáférhetőnek 
vagy segítség nélkül használhatónak kell 
lennie.

Or. en
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Indokolás

Biztonsági okokból a vízi járműveket úgy kell kialakítani, hogy lehetőség legyen a fedélzetre 
való segítség nélküli visszajutásra, ami hideg vízben különösen fontos. A módosítás 
összehangolja a szöveget az USA meglévő követelményeivel.

Módosítás 13
Satu Hassi

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – A rész – 5 pont – 5.8 pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A WC-vel ellátott vízi járműveknek 
tárolótartállyal vagy víztisztító rendszerrel 
kell rendelkezniük.

A WC-vel ellátott vízi járműveknek 
tárolótartállyal vagy minden egyes WC-hez 
kapcsolódó víztisztító rendszerrel kell 
rendelkezniük.

Or. en

Módosítás 14
Satu Hassi, Carl Schlyter

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – C rész – 1 pont – 1.1 pont – táblázat

A Bizottság által javasolt szöveg

Névleges motorteljesítmény
(egymotoros)

(kW)

Legmagasabb 
hangnyomásszint = LpASmax

(dB)
PN  10 67

10  PN  40 72
PN  40 75

Módosítás

Névleges motorteljesítmény
(egymotoros)

(kW)

Legmagasabb 
hangnyomásszint = LpASmax

(dB)
PN  10 62
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PN  10 67

Or. en

Indokolás

A Bizottság hatásvizsgálatával összhangban a kisebb motorokban (40 kW-ig) 5 dB-vel, a 
nagyobbakban 8 dB-vel lehet csökkenteni a hangnyomásszintet. (A módosítással a második 
kategória követelményei a harmadik kategória követelményeivel lesznek azonosak.)


