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Muudatusettepanek 40
Malcolm Harbour, Toine Manders

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. juuli 
2008. aasta otsuses nr 768/2008/EÜ 
toodete turustamise ühise raamistiku kohta 
on sätestatud ühised põhimõtted ja 
võrdlussätted nn uuel lähenemisviisil 
põhinevate õigusaktide kohta. Et tagada 
kooskõla muude tooteid käsitlevate 
valdkondlike õigusaktidega, on asjakohane 
viia käesoleva direktiivi sätted kooskõlla 
kõnealuse otsuse sätetega, kui valdkondlik 
eripära ei nõua erinevat lahendust. Seega 
peaksid teatavad mõisted, ettevõtjate 
üldised kohustused, vastavuse eeldus, 
formaalsed vastuväited harmoneeritud 
standarditele, CE-märgise eeskirjad, 
nõuded vastavushindamisasutustele ja 
teavitamismenetlused ning endast ohtu 
kujutavate toodetega tegelemise menetlusi 
käsitlevad sätted olema kooskõlas 
kõnealuse otsusega.

(6) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. juuli 
2008. aasta otsuses nr 768/2008/EÜ 
toodete turustamise ühise raamistiku kohta 
on sätestatud ühised põhimõtted ja 
võrdlussätted nn uuel lähenemisviisil 
põhinevate õigusaktide kohta. Et tagada 
kooskõla muude tooteid käsitlevate 
valdkondlike õigusaktidega, on asjakohane 
viia käesoleva direktiivi sätted kooskõlla 
kõnealuse otsuse sätetega, kui valdkondlik 
eripära ei nõua erinevat lahendust. Seega 
peaksid teatavad mõisted, ettevõtjate 
üldised kohustused, vastavuse eeldus, CE-
märgise eeskirjad, nõuded 
vastavushindamisasutustele ja 
teavitamismenetlused ning endast ohtu 
kujutavate toodetega tegelemise menetlusi 
käsitlevad sätted olema kooskõlas 
kõnealuse otsusega. Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu … määrus (EÜ) nr [.../...], mis 
käsitleb Euroopa standardimist1*, näeb 
ette harmoniseeritud standardite 
vaidlustamise korra, kui need ei vasta 
käesoleva direktiivi nõuetele.
_____________
1 ELT L ...
* ELT: Palun lisage selle määruse 
number, kuupäev ja ELT viide. 

Or. en

Selgitus

Tuleb lugeda koos MH muudatusettepanekutega artikli 15 ja 33 väljajätmise kohta.
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Muudatusettepanek 41
Malcolm Harbour, Toine Manders

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 20 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20 a) Meresõidukitel kasutamiseks 
kohandatud mootorite puhul, mille 
lähtemootoril juba on direktiivi 
97/68/EÜ1 või direktiivi 2005/55/EÜ2

kohane tüübikinnitus, peaksid tootjad 
saama kasutada algse mootoritootja 
vastavustunnistust, eeldusel et 
muudatused ei ole muutnud 
heiteandmeid. Seetõttu tuleks muuta 
käesolevas direktiivis sätestatud tootja 
määratlust selliselt, et oleks selge, mida 
tootmistegevus hõlmab.
______________
1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. 
detsembri 1997. aasta direktiiv 97/68/EÜ, 
väljaspool teid kasutatavatele 
liikurmasinatele paigaldatavate 
sisepõlemismootorite heitgaaside ja 
tahkete heitmete vähendamise meetmeid 
käsitlevate liikmesriikide õigusaktide 
ühtlustamise kohta (ELT L 59, 27.2.1998, 
lk 1).
2 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. 
septembri 2005. aasta direktiiv 
2005/55/EÜ liikmesriikide õigusaktide 
ühtlustamise kohta, mis käsitlevad 
meetmeid, mida võetakse sõidukite
diiselmootoritest eralduvate gaasiliste ja 
tahkete osakeste heitmete vastu ning 
sõidukites kasutatavatest maagaasil või 
veeldatud naftagaasil töötavatest 
ottomootoritest eralduvate gaasiliste 
osakeste heitmete vastu (ELT L 275, 
20.10.2005, lk 1).

Or. en
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Selgitus

Tuleb lugeda koos MH muudatusettepanekuga artikli 3 lõike 1 punkti 13 kohta. Tootjad, kes 
kohandavad mootoreid meresõidukitel kasutamiseks ja keda nimetatakse koos meresõiduks 
kohandajateks, on varem puutunud kokku õigusliku ebaselgusega seoses mootorite 
sertifitseerimisega. Tootja määratluse kohandamine käesolevas direktiivis kindlustaks selle, et 
ebaselgus, millega puutuvad praegu kokku meresõiduks kohandajad, kes ei muuda mootori 
heiteandmeid, saaksid nüüd täie kindlusega kasutada algse mootoritootja vastavustunnistust.

Muudatusettepanek 42
Malcolm Harbour, Toine Manders

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. Katsetsüklid tuleks välja 
töötada kõigile põlemismootoritele, mis on 
osa käitursüsteemist, sealhulgas 
hübriidjõuseadmed.

Or. en

Selgitus

See muudab raporti projekti 4 ja katab raporti projekti 3, mille raportöör soovib vastavalt 
tagasi võtta, ning lugedes seda koos raporti projektiga 10, mis jääb alles, saab vastavalt 
selgeks, et seeriahübriidseadmetes kasutatavad laadimismootorid kuuluvad direktiivi 
reguleerimisalasse.

Muudatusettepanek 43
Toine Manders

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) On äärmiselt oluline teha nii tootjatele 
kui ka kasutajatele selgeks, et CE-märgise 

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

kinnitamisega tootele kinnitab tootja, et 
asjaomane toode vastab kõikidele 
kohaldatavatele nõuetele, ning võtab 
endale selle eest täieliku vastutuse. Lisaks 
kinnitab tootja, et tuleb süstemaatiliselt 
kontrollida, kas selle CE-märgise 
kasutamisel peetakse kinni kehtivatest 
nõuetest. 

Or. nl

Muudatusettepanek 44
Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Toine Manders, Matteo Salvini, Damien Abad

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 31 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(31 a) Andmaks selget teavet veesõidukite 
lubatava käituskeskkonna kohta, peavad 
laevade konstruktsioonikategooriate 
nimetused, mis võisid kasutajaid eksitada, 
nüüd põhinema navigeerimiseks vajalikel 
olulistel keskkonnatingimustel ehk tuule 
tugevusel ja laine kõrgusel, mitte näitama 
territooriumi ja navigeerimise liiki.

Or. en

Selgitus

Laevade konstruktsioonikategooriate põhjendus, mis selgitab probleemi.

Muudatusettepanek 45
Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Toine Manders, Matteo Salvini, Damien Abad

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 31 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(31 b) Konstruktsioonikategoorias A 
nimetatud keskkonnatingimusi võib 
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kohata pikkadel merereisidel, nt üle 
ookeanide, või rannikumerel, mitmesaja 
meremiili ulatuses tuule ja lainete eest 
kaitsmatult. Konstruktsioonikategoorias B 
nimetatud keskkonnatingimusi võib 
kohata piisavalt pikkadel merereisidel või 
rannikul, kus kaitse ei pruugi olla alati 
vahetult kättesaadav. Selliseid tingimusi 
võib kogeda ka järvedel, mis on piisavalt 
suured, et selline lainekõrgus saaks 
tekkida. Konstruktsioonikategoorias C 
nimetatud keskkonnatingimusi võib 
kohata mõõdukate ilmastikutingimuste 
korral avatud sisevetes, estuaarides ja 
rannikuvetes. Konstruktsioonikategoorias 
D nimetatud keskkonnatingimusi võib 
kohata hea ilma korral kaitstud sisevetes 
ja rannikuvetes.

Or. en

Selgitus

Selles muudatusettepanekus selgitatakse üksikasjalikult raporti projektis muudetud (uus 
ettepanek) laevade konstruktsioonikategooriaid.

Muudatusettepanek 46
Malcolm Harbour, Toine Manders

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 eriti 
oluline, et komisjon korraldaks oma 
ettevalmistava töö ajal asjakohaseid 

(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, hõlmata 
eelkõige hübriidmootorite katsetsükleid, 
lisada katsekütuste tabelisse biokütusega 
segatud katsekütused, kui neid kütuseid 
on rahvusvaheliselt tunnustatud, ning
muuta C osa 1. jaotist, välja arvatud heite 
ja müra piirnormid ning Froude ja 
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konsultatsioone, sealhulgas ekspertide 
tasemel.

võimsusnihke suhte väärtuste otsene või 
kaudne muutmine, ning V, VII ja IX lisa. 
On eriti oluline, et komisjon korraldaks 
oma ettevalmistava töö ajal asjakohaseid 
konsultatsioone, sealhulgas ekspertide 
tasemel.

Or. en

Selgitus

See muudatusettepanek on tagasivõetava raporti projekti 6 tehniline muudatus. See 
muudatusettepanek kajastab endiselt vajalikke muudatusi, mis tulenevad uutest biokütuse 
segudest ja hübriidsüsteemide kehtestamisest.

Muudatusettepanek 47
Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Toine Manders, Matteo Salvini, Damien Abad

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. „väikelaevad” – kõik mis tahes tüüpi 
paadid, mis on ette nähtud spordiks ja 
meelelahutuseks, kerepikkusega 2,5–24 m, 
mõõdetud vastavalt harmoneeritud 
standardile, olenemata sellest, mille jõul 
nad kulgevad;

2. „väikelaevad” – kõik mis tahes tüüpi 
veesõidukid, mis on ette nähtud spordiks ja 
meelelahutuseks, kerepikkusega 2,5–24 m, 
mõõdetud vastavalt harmoneeritud 
standardile, olenemata sellest, mille jõul 
nad kulgevad;

Or. en

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga kohandatakse raporti projekti 8, ühitades väikelaeva määratluse 
rahvusvahelise standardse terminiga „veesõiduk”. Sellega ühitatakse väikelaeva määratlus 
ka jeti määratluses (raporti projekt 9) kasutatava terminiga „veesõiduk”. Selles direktiivi 
ettepanekus ei ole paadi määratlust. Seega võetakse raporti projekt 8 tagasi.

Muudatusettepanek 48
Malcolm Harbour, Toine Manders

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt 13
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

13. „tootja” – füüsiline või juriidiline isik, 
kes valmistab toote või laseb sellise toote 
projekteerida või valmistada ning turustab 
seda toodet oma nime või kaubamärgi all;

13. „tootja” – füüsiline või juriidiline isik, 
kes valmistab toote või laseb sellise toote 
projekteerida või valmistada ning turustab 
seda toodet oma nime või kaubamärgi all;
see hõlmab kõiki füüsilisi ja juriidilisi 
isikuid, kes kohandavad meresõiduks 
mootoreid, millel juba on direktiivile 
97/68/EÜ või 2005/55/EÜ vastav 
tüübikinnitus, eeldusel et mootori 
heiteandmed ei muutu;

Or. en

Selgitus

See muudatusettepanek on suunatud praegusele ebaselgusele, millega puutuvad kokku 
tootjad, kes kohandavad mootoreid meresõiduks ega muuda sealjuures mootori heiteandmeid, 
mistõttu saavad nad nüüd kindlustundega kasutada algse mootoritootja vastavustunnistust.

Muudatusettepanek 49
Malcolm Harbour, Toine Manders

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 4 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid ei takista järgmiste 
toodete turul kättesaadavaks tegemist ega 
kasutuselevõttu:

4. Liikmesriigid ei takista käesolevale 
direktiivile vastavate käiturite turul 
kättesaadavaks tegemist ega 
kasutuselevõttu, olenemata sellest, kas 
need on veesõidukile paigaldatud või 
mitte.

a) käesolevale direktiivile vastavad 
käiturid, olenemata sellest, kas need on 
veesõidukile paigaldatud või mitte;
b) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiivi 97/68/EÜ23 kohase 
tüübikinnitusega mootorid, mis vastavad 
muudeks rakendusteks kui siseveelaevade, 
vedurite ja mootorvagunite 
liikumapanemiseks kasutatavate 
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survesüütemootorite IIIA, IIIB või IV 
etapi heite piirnormidele, nagu on 
sätestatud kõnealuse direktiivi I lisa 
punktis 4.1.2;
c) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiivi 2005/55/EÜ24 kohase 
tüübikinnitusega mootorid, kui tootja 
kinnitab vastavalt IV lisa punktile 9, et 
tootja juhtnööride kohaselt veesõidukile 
paigaldatuna vastab mootor käesoleva 
direktiivi kohastele heiteid käsitlevatele 
nõuetele.

Or. en

Selgitus

This corrects a formatting error in the Commission proposal and ensures that this provision 
from the Current RCD 1994/25 is carried over effectively and clearly. The contents of point a) 
has in fact not been deleted but has been moved to MH AM to Article 6, paragraph 4, 
introductory part. The contents of point b) has in fact not been deleted but has been moved to 
MH AM on Article 6 paragraph 4a (new) point a). The contents of the first part of point c) has 
in fact not been deleted but has moved to MH AM on Article 6 paragraph 4a (new) point b). 
"where the manufacturer declares" onwards is the format error and has moved and has 
moved to the second subparagraph as it was intended to apply to both points.

Muudatusettepanek 50
Malcolm Harbour, Toine Manders

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Lõiget 4 kohaldatakse ka 
alljärgnevale:
a) direktiivi 97/68/EÜ kohase 
tüübikinnitusega mootorid, mis vastavad 
muudeks rakendusteks kui siseveelaevade, 
vedurite ja mootorvagunite 
liikumapanemiseks kasutatavate 
survesüütemootorite IIIA, IIIB või IV 
etapi heite piirnormidele, nagu on 
sätestatud kõnealuse direktiivi I lisa 
punktis 4.1.2; ja
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b) mootorid, millel on direktiivile 
2005/55/EÜ vastav tüübikinnitus;
kui tootja kinnitab vastavalt IV lisa 
punktile 9, et tootja juhtnööride kohaselt 
veesõidukile paigaldatuna vastab mootor 
käesoleva direktiivi kohastele heiteid 
käsitlevatele nõuetele.

Or. en

Selgitus

Sellega parandatakse komisjoni ettepanekus sisalduv vormindamisviga ning tagatakse, et 
praegusest väikelaevadirektiivist 1994/25 pärit säte võetakse üle tõhusalt ja selgemalt kui 
komisjoni ettepanekus.

Muudatusettepanek 51
Toine Manders

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 2 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui nimetatud menetlusega on tõendatud 
toote vastavus asjakohastele nõuetele, siis 
koostavad tootjad artiklis 16 nimetatud ELi 
vastavusdeklaratsiooni ning kinnitavad 
tootele CE-märgise, nagu on sätestatud 
artikli 18 lõikes 1.

Kui nimetatud menetlusega on tõendatud 
toote vastavus asjakohastele nõuetele, siis 
koostavad tootjad artiklis 16 nimetatud ELi 
vastavusdeklaratsiooni ning kinnitavad 
tootele CE-märgise, nagu on sätestatud 
artikli 18 lõikes 1. Seda märgist võidakse 
kontrollida igal ajal.

Or. nl

Muudatusettepanek 52
Andreas Schwab, Othmar Karas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Tootjad tagavad, et tootega on kaasas 
juhend ja ohutusalane teave asjaomase 

7. Tootjad tagavad, et tootega on kaasas 
juhend ja ohutusalane teave, mis on selle 
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liikmesriigi kindlaksmääratud keeles, mis 
on tarbijate ja teiste lõppkasutajate jaoks 
kergesti arusaadav.

riigi tarbijate ja teiste lõppkasutajate jaoks,
kus toode turule viiakse, kergesti 
arusaadav. Keele määrab kindlaks 
asjaomane liikmesriik.

Or. en

Muudatusettepanek 53
Malcolm Harbour, Toine Manders

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 15 välja jäetud
Formaalsed vastuväited harmoneeritud 

standarditele
1. Kui mõni liikmesriik või komisjon 
arvab, et harmoneeritud standard ei 
rahulda täielikult nõudeid, mida sellega 
käsitletakse ja mis on sätestatud artikli 4 
lõikes 1 ja I lisas, pöördub komisjon või 
asjaomane liikmesriik antud küsimusega 
direktiivi 98/34/EÜ artikliga 5 asutatud 
komitee poole, esitades oma argumendid. 
Komitee avaldab pärast asjakohaste 
Euroopa standardiasutustega 
konsulteerimist viivitamatult oma 
arvamuse.
2. Komitee arvamust arvesse võttes 
otsustab komisjon, kas Euroopa Liidu 
Teatajas avaldada, mitte avaldada, 
osaliselt avaldada, säilitada või osaliselt 
säilitada või jätta sealt välja viited 
asjaomasele harmoneeritud standardile.
3. Komisjon teavitab asjaomast Euroopa 
standardiasutust ja taotleb vajaduse 
korral asjaomaste harmoneeritud 
standardite läbivaatamist.

Or. en
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Selgitus

ELi standardimissüsteemi horisontaalne õigusakti muudatus on praegu töös 
(2011/0150(COD)) ning hõlmab standardite vaidlustamise üldsätteid, mistõttu tuleks see 
artikkel käesolevast valdkondliku direktiivi ettepanekust eemaldada. Vastav 
muudatusettepanek põhjenduse 6 kohta osutab standardimist käsitlevale määrusele.

Muudatusettepanek 54
Malcolm Harbour, Toine Manders

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 33

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 33 välja jäetud
Formaalsed vastuväited harmoneeritud 

standarditele
Kui liikmesriigil või komisjonil on 
formaalseid vastuväiteid artiklis 32 
viidatud harmoneeritud standarditele, 
kohaldatakse artikli 15 sätteid.

Or. en

Selgitus

ELi standardimissüsteemi horisontaalne õigusakti muudatus on praegu töös 
(2011/0150(COD)) ning hõlmab standardite vaidlustamise üldsätteid, mistõttu tuleks see 
artikkel käesolevast valdkondliku direktiivi ettepanekust eemaldada. Vastav 
muudatusettepanek põhjenduse 6 kohta osutab standardimist käsitlevale määrusele.

Muudatusettepanek 55
Malcolm Harbour, Toine Manders

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 49 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Punktis a nimetatud muudatused võivad 
hõlmata etalonkütuste ning heite- ja 
mürakatsetega seotud nõuete ning 

Punktis a nimetatud muudatused võivad 
hõlmata etalonkütuste ning heite- ja 
mürakatsetega seotud nõuete ning 
kestvuskriteeriumide muudatusi. Sellised
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kestvuskriteeriumide muudatusi. muudatused võivad eelkõige sisaldada 
hübriidmootorite katsetsükleid ja lisada I 
lisa B osa 2. jaotises olevasse katsekütuste 
tabelisse biokütusega segatud 
katsekütused, kui need katsekütused on 
rahvusvaheliselt tunnustatud standardite 
kujul kokku lepitud.

Or. en

Selgitus

Sellega asendatakse DR 17 ja DR 18, mis võetakse tagasi, ning selgitatakse komisjonile antud 
delegeerimisõigust.

Muudatusettepanek 56
Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Toine Manders, Matteo Salvini, Damien Abad

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 53 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 53 a
Hindamine

Komisjon esitab Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule ...* aruande sellise laevade 
konstruktsioonikategooriate süsteemi 
kasutuselevõtu teostatavuse kohta, mis 
põhineb tuule tugevuse takistusel ja 
lainekõrgusel, võttes arvesse 
rahvusvahelise standardimise arenguid. 
Aruandes peab sisalduma hinnang sellise 
süsteemi kasutuselevõtu mõjude kohta 
laevatootmisvaldkonnale. Vajaduse korral 
lisatakse sellele õigusakti ettepanek.
_____________
* ELT: palun sisestada kuupäev: kaks 
aastat pärast artikli 57 lõikes 1 osutatud 
kuupäeva.

Or. en
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Selgitus

Alternatiivina raportööri poolt raporti projektis tehtud ettepanekule laevade alternatiivsete 
konstruktsioonikategooriate kohta ning vastavalt selles raporti projektis sisalduvates 
muudatusettepanekutes olevatele kohandustele, jäetakse selles muudatusettepanekus põhjalik 
teemakohane konsulteerimine sidusrühmadega ning vastava aruande esitamine mõistliku aja 
jooksul komisjoni ülesandeks. IMCO koordinaatorid nõustusid tellima raporti, milles 
hinnataks laevade muudetud konstruktsioonikategooriate suhtelisi eeliseid, et IMCO liikmed 
saaksid end mõlema arvamusega sisuliselt kurssi viia ja nende vahel hääletada.

Muudatusettepanek 57
Malcolm Harbour, Toine Manders

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 58 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid ei tõkesta selliste 
direktiivi 94/25/EÜ reguleerimisalasse 
kuuluvate toodete turul kättesaadavaks 
tegemist ega kasutuselevõttu, mis on 
kooskõlas kõnealuse direktiiviga ning mis 
lasti turule või võeti kasutusele enne 
[pp/kk/aasta] (üks aasta pärast artikli 57 
teises lõigus osutatud kuupäeva).

1. Liikmesriigid ei tõkesta selliste 
direktiivi 94/25/EÜ reguleerimisalasse 
kuuluvate toodete turul kättesaadavaks 
tegemist ega kasutuselevõttu, mis on 
kooskõlas kõnealuse direktiiviga ning mis 
lasti turule või võeti kasutusele enne …*.

_____________
* ELT: palun sisestada artikli 57 lõike 1 
teises lõigus osutatud kuupäev või 31. 
detsember 2014, sõltuvalt sellest, kumb on 
hilisem.

Or. en

Selgitus

Sellega muudetakse tagasivõetavas raporti projektis 20 olev viga, kuid mõte jääb samaks: 
välja arvatud sädesüütega bensiinimootorite puhul, mida hõlmab artikli 58 lõikes 2 sätestatud 
erisäte, suudavad teiste mootoriliikide mootoritootjad vastata direktiivile alates 2014. aasta 
lõpust, nii et käesolev muudatusettepanek teeb ettepaneku seda direktiivis selgitada.

Muudatusettepanek 58
Toine Manders
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 58 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 58 a
Uued seadusandlikud ettepanekud

Komisjon kaalub seadusandlike 
ettepanekute esitamist Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule, mis tooks 
kaasa laevalubade ühtlustamise Euroopa 
Liidu tasandil. Lisaks toimuksid 
korrapäraselt, see tähendab iga viie aasta 
tagant, tehnoülevaatused, mille puhul 
kontrollitakse ka laeva pardal olevate 
gaasi või muude plahvatusohtlike gaaside 
jõul töötavate seadmete turvalisust ja 
nende vastavust turvalisusnõuetele igal
ajal. Lisaks julgustaks see samm inimesi 
vältima diislikütuse kasutamist ja 
ennetaks sellest tulenevaid maksupettusi.

Or. nl

Selgitus

[Selle muudatusettepaneku vastuvõtmise korral lisatakse see lõpparuandesse artiklina 58a.]

Muudatusettepanek 59
Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Toine Manders, Matteo Salvini, Damien Abad

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – A osa – punkt 1 – punkt A

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

A. OOKEAN: projekteeritud pikkadeks 
merereisideks, mille käigus võib tuule
tugevus ületada 8 palli (Beaufort’i skaala 
järgi) ja märkimisväärne lainekõrgus olla 
vähemalt 4 m, kuid välja arvatud 
erakorralised tingimused ja täiesti 
sõltumatud veesõidukid.

A. Väikelaev konstruktsioonikategooriaga 
A on ette nähtud tuulte jaoks, mille 
tugevus võib ületada 8 palli (Beauforti
skaala järgi) ja märkimisväärne 
lainekõrgus olla vähemalt 4 m, kuid välja 
arvatud erakorralised tingimused, näiteks 
torm, tugev torm, orkaan, tornaado ning 
äärmuslikud merel valitsevad tingimused 
ja hiigellained.
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Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek säilitab pärast sidusrühmadega määratluste kohandamise eesmärgil 
konsulteerimist olemasoleva konstruktsioonikategooria A, kuid jätab välja territooriumi ja 
navigeerimise liigi (ookean), sest tingimused, mida kasutaja peab arvesse võtma, on tuule 
tugevus ja lainekõrgus. Samuti jäetakse alles praegused tuule tugevuse ja olulise lainekõrguse 
piirangud, kuid luuakse õiguslik selgus, kirjeldades erakorralisi tingimusi. Raporti projektid 
22, 23 ja 24 võetakse seega tagasi.

Muudatusettepanek 60
Mitro Repo, Eija-Riitta Korhola

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – A osa – punkt 1 – punkt A

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

A. OOKEAN: projekteeritud pikkadeks 
merereisideks, mille käigus võib tuule 
tugevus ületada 8 palli (Beaufort’i skaala 
järgi) ja märkimisväärne lainekõrgus olla
vähemalt 4 m, kuid välja arvatud 
erakorralised tingimused ja täiesti 
sõltumatud veesõidukid.

A. OOKEAN: väikelaev 
konstruktsioonikategooriaga A on ette 
nähtud kasutamiseks tingimustes, kus 
tuule tugevus võib ületada 8 palli 
(Beauforti skaala järgi) ja märkimisväärne 
lainekõrgus võib ületada 4 m, kuid välja 
arvatud erakorralised tingimused. Selliste 
erakorraliste tingimuste hulka kuuluvad 
orkaan, tornaado, hiigellained ja muud 
olukorrad, kus tuule tugevus võib ületada 
10 palli (Beauforti skaala järgi) ja/või 
lainekõrgus võib ületada 7 m.

Or. en

Selgitus

Kuna kuni 24 m pikkune väikelaev ei talu tsükloneid, tuleks tarbijate huvides direktiivis ette 
näha ülempiir, näiteks 10 palli ja/või lainekõrgus 7 m.

Muudatusettepanek 61
Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Toine Manders, Matteo Salvini, Damien Abad

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – A osa – punkt 1 – punkt B
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

B. AVAMERI: projekteeritud 
merereisideks avamerel, kus tuule tugevus 
võib olla kuni 8 palli (kaasa arvatud, 
Beaufort’i skaala järgi) ning 
märkimisväärne lainekõrgus kuni 4 meetrit 
(kaasa arvatud).

B. Väikelaev konstruktsioonikategooriaga 
B on ette nähtud tuule tugevusele kuni 
8 palli (kaasa arvatud, Beauforti skaala 
järgi) ning märkimisväärne lainekõrgus 
kuni 4 meetrit (kaasa arvatud).

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek säilitab pärast sidusrühmadega määratluste kohandamise eesmärgil 
konsulteerimist olemasoleva konstruktsioonikategooria B, kuid jätab välja territooriumi ja 
navigeerimise liigi (avameri), sest tingimused, mida kasutaja peab arvesse võtma, on tuule 
tugevus ja lainekõrgus. Seega võetakse raporti projekt 25 tagasi.

Muudatusettepanek 62
Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Toine Manders, Matteo Salvini, Damien Abad

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – A osa – punkt 1 – punkt C

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

C. RANNIKUMERI: projekteeritud 
reisideks rannikuvetes, suurtes lahtedes, 
estuaarides, järvedel ja jõgedel, kus tuule 
tugevus võib olla kuni 6 palli (kaasa 
arvatud) ning märkimisväärne lainekõrgus 
kuni 2 meetrit (kaasa arvatud).

C. Väikelaev konstruktsioonikategooriaga 
C on ette nähtud tuule tugevusele kuni 
6 palli (kaasa arvatud) ning 
märkimisväärne lainekõrgus kuni 2 meetrit 
(kaasa arvatud).

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek säilitab pärast sidusrühmadega määratluste kohandamise eesmärgil 
konsulteerimist olemasoleva konstruktsioonikategooria C, kuid jätab välja territooriumi ja 
navigeerimise liigi (rannikumeri), sest tingimused, mida kasutaja peab arvesse võtma, on 
tuule tugevus ja lainekõrgus. Seega võetakse raporti projekt 26 tagasi.

Muudatusettepanek 63
Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Toine Manders, Matteo Salvini, Damien Abad
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – A osa – punkt 1 – punkt D

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

D. KAITSTUD MEREPIIRKOND: 
projekteeritud meresõiduks kaitstud 
merepiirkonnas, väikestes lahtedes, 
väikestel järvedel, jõgedel ja kanalitel, kui 
tuule tugevus on kuni 4 (kaasa arvatud) 
ning märkimisväärne lainekõrgus kuni 
0,3 m (kaasa arvatud), üksikute lainetega 
(mida tekitavad näiteks mööduvad 
veesõidukid), mille kõrgus on kuni 0,5 m.

D. Väikelaev konstruktsioonikategooriaga 
D on ette nähtud tuule tugevusele kuni 
4 palli (kaasa arvatud) ning 
märkimisväärne lainekõrgus kuni 0,3 
meetrit (kaasa arvatud), üksikute lainetega, 
mille kõrgus on kuni 0,5 m.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek säilitab pärast sidusrühmadega määratluste kohandamise eesmärgil 
konsulteerimist olemasoleva konstruktsioonikategooria D, kuid jätab välja territooriumi ja 
navigeerimise liigi (kaitstud merepiirkond), sest tingimused, mida kasutaja peab arvesse 
võtma, on tuule tugevus ja lainekõrgus. Seega võetakse raporti projekt 27 tagasi.

Muudatusettepanek 64
Andreas Schwab, Othmar Karas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – A osa – punkt 2 – punkt 2.1 – esimene lõik – punkt 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

30) valmistajariik, 30) tootjakoodi väljastava liikmesriigi 
kood,

Or. en

Muudatusettepanek 65
Andreas Schwab, Othmar Karas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – A osa – punkt 5 – punkt 5.1 – punkt 5.1.5 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5.1.5 a. Roolipinni abil juhitavad 
päramootorid 
Roolipinni abil juhitavad päramootorid 
tuleb varustada hädaseiskamisseadmega, 
mille saab ühendada tüürimehega 
(talrepiga hädaseiskamislüliti).

Or. en

Muudatusettepanek 66
Malcolm Harbour, Toine Manders

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – A osa – jaotis 5 – punkt 5.3 – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Akudest eralduda võivate gaaside 
kogunemise vältimiseks on tagatud 
ventilatsioon. Akud kinnitatakse kindlalt 
ning neid kaitstakse vee sissepääsu eest.

Plahvatusohtlike gaaside kogunemise 
vältimiseks on tagatud ventilatsioon. Akud 
kinnitatakse kindlalt ning neid kaitstakse 
vee sissepääsu eest.

Or. en

Selgitus

Sellega kohandatakse raporti projekti 36. Gaasiplahvatused on kõige suurem oht ning 
peamine ohutusega seotud probleem laevadel. Selle muudatusettepanekuga laiendatakse selle 
ohutusmeetme rakendusala.


