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Módosítás 40
Malcolm Harbour, Toine Manders

Irányelvre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A termékek forgalomba hozatalának 
közös keretrendszeréről szóló, 2008. július 
9-i 768/2008/EK európai parlamenti és 
tanácsi határozat az új megközelítési 
elveken alapuló jogszabályok 
alkalmazásában közös elveket és 
referenciarendelkezéseket határoz meg. A
más ágazatok termékeire vonatkozó 
jogszabályokkal való összhang biztosítása 
érdekében szükség van arra, hogy ennek az 
irányelvnek bizonyos rendelkezései 
összhangban legyenek a fenti határozattal, 
amennyiben az ágazati sajátosságok nem 
tesznek szükségessé más megoldást. Ezért 
bizonyos meghatározásokat, a gazdasági 
szereplők általános kötelezettségeit, a 
feltételezett megfelelést, a harmonizált 
szabványokkal szembeni formai kifogást,
a CE-jelölésre vonatkozó szabályokat, a 
megfelelőségértékelő szervezetekkel
szembeni, valamint az értesítési eljárásokat 
érintő követelményeket, illetve a 
kockázatot jelentő termékekkel foglalkozó 
eljárásokról szóló rendelkezésekre 
vonatkozó követelményeket össze kell 
hangolni a fenti határozattal.

(6) A termékek forgalomba hozatalának 
közös keretrendszeréről szóló, 2008. július 
9-i 768/2008/EK európai parlamenti és 
tanácsi határozat az új megközelítési 
elveken alapuló jogszabályok 
alkalmazásában közös elveket és 
referenciarendelkezéseket határoz meg. A 
más ágazatok termékeire vonatkozó 
jogszabályokkal való összhang biztosítása 
érdekében szükség van arra, hogy ennek az 
irányelvnek bizonyos rendelkezései 
összhangban legyenek a fenti határozattal, 
amennyiben az ágazati sajátosságok nem 
tesznek szükségessé más megoldást. Ezért 
bizonyos meghatározásokat, a gazdasági 
szereplők általános kötelezettségeit, a 
feltételezett megfelelést, a CE-jelölésre 
vonatkozó szabályokat, a 
megfelelőségértékelő szervezetekkel 
szembeni, valamint az értesítési eljárásokat 
érintő követelményeket, illetve a 
kockázatot jelentő termékekkel foglalkozó 
eljárásokról szóló rendelkezésekre 
vonatkozó követelményeket össze kell 
hangolni a fenti határozattal. Az európai 
szabványosításáról szóló, ...-i [.../...]/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendelet1

meghatározza az azon esetekben 
alkalmazandó eljárást, amikor kifogás 
merül fel azzal kapcsolatban, hogy a 
harmonizált szabványok teljes mértékben 
eleget tesznek-e az ezen irányelvben előírt 
követelményeknek.
_____________
1 HL L ...
* HL: Kérjük, illessze be a rendelet 
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számát, dátumát és HL hivatkozását. 

Or. en

Indokolás

A Malcolm Harbour által benyújtott, a 15. cikk és a 33. cikk törlésére irányuló 
módosításokkal együttesen értelmezendő.

Módosítás 41
Malcolm Harbour, Toine Manders

Irányelvre irányuló javaslat
20 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20a) A tengeri használatra átalakított 
motorok esetében, amelyeknél az eredeti 
motor már típusjóváhagyásra került a 
97/68/EK irányelvvel1 vagy a 2005/55/EK 
irányelvvel2 összhangban, a gyártók 
hivatkozhatnak az eredeti motor gyártója 
által kiadott megfelelőségi igazolásra, 
amennyiben az átalakítások nem 
változtatják meg a kipufogógáz-
kibocsátási jellemzőket. Ennek 
megfelelően a gyártó ezen irányelvben 
szereplő fogalommeghatározását ki kell 
igazítani annak tisztázása céljából, hogy 
mi tartozik a „gyártási” tevékenység 
hatálya alá.
______________
1 A nem közúti mozgó gépekbe és 
berendezésekbe szánt belső égésű motorok 
gáz- és szilárd halmazállapotú 
szennyezőanyag-kibocsátása elleni 
intézkedésekre vonatkozó tagállami 
jogszabályok közelítéséről szóló, 1997. 
december 16-i 97/68/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 59., 
1998.2.27., 1. o.).
2 A járművek hajtására használt 
kompressziós gyújtású motorok 
gázhalmazállapotú szennyezőanyag- és 
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légszennyezőrészecske-kibocsátása, 
valamint a járművek hajtására használt, 
földgáz- vagy PB-gázüzemű 
szikragyújtású motorok gáznemű és 
szilárd károsanyag-kibocsátás elleni 
intézkedésekre vonatkozó tagállami 
jogszabályok közelítéséről szóló, 2005. 
szeptember 28-i 2005/55/EK európai 
parlament és tanácsi irányelv (HL L 275., 
2005.10.20., 1. o.).

Or. en

Indokolás

A Malcolm Harbour által a 3. cikk (1) bekezdésének 13. pontjához benyújtott módosítással 
együttesen értelmezendő. A motorok tengeri használatra való átalakítását (marinizálást) 
végző gyártók korábban a jogbiztonság némi hiányát érzékelték a motorok tanúsításával 
kapcsolatban. A gyártó fogalommeghatározásának ebben az irányelvben történő kiigazítása 
biztosítja, hogy a motor kibocsátási jellemzőit meg nem változtató marinizálással kapcsolatos 
kétértelműség megszűnhet, és az e tevékenységet folytatók egyértelműen használhatják az 
eredeti motor gyártója által kiadott megfelelőségi igazolást.

Módosítás 42
Malcolm Harbour, Toine Manders

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 meghajtórendszer részét 
képező valamennyi belső égésű motorra 
vizsgálati ciklust kell kialakítani, beleértve 
a hibrid hajtású berendezéseket is.

Or. en

Indokolás

Ez a változtatás módosítja a jelentéstervezetben szereplő 4. módosítás szövegét, továbbá 
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magában foglalja a jelentéstervezetben szereplő 3. módosítást is, amelyet az előadó ennek 
megfelelően vissza akar vonni, és a jelentéstervezetben megmaradó 10. módosítással 
együttesen értelmezve megfelelően tisztázza azt, hogy a sorozatgyártású hibrid berendezések 
ténylegesen ezen irányelv hatálya alá tartoznak.

Módosítás 43
Toine Manders

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) 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, valamint azt, hogy 
rendszeres megfelelőségi felülvizsgálatot 
kell végezni e CE-jelölés használatával 
kapcsolatban.

Or. nl

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

Irányelvre irányuló javaslat
31 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(31a) Annak érdekében, hogy a vízi 
járművek elfogadható működési 
környezetéről egyértelmű információt 
lehessen adni, a vízijármű-kialakítási 
kategóriák címeit, amelyek esetlegesen 
félrevezetők voltak a felhasználók 
számára, mostantól a hajózáshoz 
nélkülözhetetlen környezeti viszonyokhoz, 
nevezetesen a szélerőhöz és a 
hullámmagassághoz kell igazítani a 
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hajózás területének és típusának jelölése 
helyett.

Or. en

Indokolás

A vízijármű-kialakítási kategóriákra vonatkozó preambulumbekezdés tisztázza a kérdést.

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

Irányelvre irányuló javaslat
31 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(31b) Az A kategóriában említett 
környezeti viszonyokkal hosszabb 
utazásokon, például óceánok átszelésekor, 
vagy több száz tengeri mérföldön széltől és 
hullámoktól védtelen part menti vizeken 
lehet találkozni. A B kategóriában említett 
viszonyokkal megfelelő hosszúságú nyílt 
tengeri utakon, vagy olyan 
partszakaszokon lehet találkozni, 
amelyeken nem mindig állhat azonnal 
rendelkezésre védelem. Ilyen viszonyok 
tapasztalhatók olyan beltengereken is, 
amelyek mérete elegendő ahhoz, hogy a 
hullámmagasság létrejöhessen. A C 
kategóriában említett viszonyokkal 
belvizeken, folyótorkolatokban és 
mérsékelt időjárási viszonyok között part 
menti vizeken lehet találkozni. A D 
kategóriában említett viszonyokkal védett 
belvizeken, és jó időben part menti vizeken 
lehet találkozni.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a jelentéstervezetben kiigazított (újonnan javasolt) vízijármű-kialakítási 
kategóriák részletes magyarázata.
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Módosítás 46
Malcolm Harbour, Toine Manders

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, különösen a hibrid 
motorokra vonatkozó vizsgálati ciklusok 
kialakítása és a bioüzemanyagokkal 
kevert vizsgálati üzemanyagoknak a 
vizsgálati üzemanyagok táblázatába való –
az ilyen vizsgálati üzemanyagok 
nemzetközi elfogadását követő – felvétele 
érdekében, és I. melléklete 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.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a jelentéstervezetben szereplő, visszavonásra kerülő 6. módosítás technikai 
kiigazítása. A módosítás még mindig tükrözi az új bioüzemanyag-keverékekből és a hibrid 
rendszerek bevezetéséből eredő szükséges változásokat.

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

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 2 pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. „kedvtelési célú vízi jármű:” bármely 
olyan sport- és szabadidős célokat szolgáló 
vízi jármű, függetlenül meghajtási 
módjától, amelynek a megfelelő 
harmonizált szabványok szerint mért 
hajótesthossza 2,5 m és 24 m között van;

A magyar változatot nem érinti.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a jelentéstervezetben szereplő 8. módosítást igazítja ki, a kedvtelési célú vízi 
jármű fogalommeghatározásának a nemzetközi szabványokhoz történő hozzáigazításával. A
kedvtelési célú vízi jármű fogalommeghatározását ebben a tekintetben összehangolja a 
jelentéstervezetben szereplő, a motoros vízi sporteszközökre vonatkozó 
fogalommeghatározással is. Az irányelvre irányuló javaslatban nem szerepel a „hajó” 
meghatározása. A jelentéstervezetben szereplő 8. módosítás ennek megfelelően visszavonásra 
kerül.

Módosítás 48
Malcolm Harbour, Toine Manders

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 13 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

13. „gyártó:” az a természetes vagy jogi 
személy, aki terméket gyárt, illetve aki az 
adott terméket tervezteti vagy legyártatja, 
és a saját neve vagy kereskedelmi védjegye 
alatt forgalomba hozza;

13. „gyártó:” az a természetes vagy jogi 
személy, aki terméket gyárt, illetve aki az 
adott terméket tervezteti vagy legyártatja, 
és a saját neve vagy kereskedelmi védjegye 
alatt forgalomba hozza; ez magában foglal 
minden olyan természetes vagy jogi 
személyt, aki tengeri használatra alakít át 
olyan motorokat, amelyeknél az eredeti 
motor már típusjóváhagyásra került a 
97/68/EK irányelvvel vagy a 2005/55/EK 
irányelvvel összhangban, az eredeti 
kipufogógáz-kibocsátási jellemzők 
megváltoztatása nélkül;

Or. en
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Indokolás

Ez a módosítás az azon gyártók által érzékelhető jelenlegi kétértelműséggel foglalkozik, akik 
motorokat alakítanak át tengeri használatra a motor kibocsátási jellemzőinek 
megváltoztatása nélkül, biztosítva, hogy mostantól egyértelműen használhassák az eredeti 
motor gyártója által kiadott megfelelőségi igazolást.

Módosítás 49
Malcolm Harbour, Toine Manders

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A tagállamok nem akadályozhatják a 
következők forgalomba hozatalát vagy 
üzembe helyezését:

4. A tagállamok nem akadályozhatják
olyan hajtómotorok forgalomba hozatalát 
vagy üzembe helyezését, amelyek ezen 
irányelv rendelkezéseinek megfelelnek, 
függetlenül attól, hogy azok be vannak-e 
szerelve vízi járműbe.

(a) az ezen irányelvnek megfelelő 
hajtómotorok, függetlenül attól, hogy 
azokat vízi járműbe építették-e be vagy 
sem;
(b) a 97/68/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv szerinti 
típusjóváhagyással rendelkező azon 
motorok, amelyek megfelelnek az említett 
irányelv I. melléklete 4.1.2. pontjában 
meghatározott, nem belvízi hajók, 
mozdonyok és vasúti motorkocsik 
meghajtására használt kompressziós 
gyújtású motorokra vonatkozó IIIA., IIIB. 
vagy IV. szintű kibocsátási 
határértékeknek;
(c) a 2005/55/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv szerinti 
típusjóváhagyással rendelkező motorok, 
amennyiben a gyártó a IV. melléklet 9. 
pontja szerint nyilatkozik arról, hogy a 
motor megfelel ezen irányelv 
kipufogógáz-kibocsátásra vonatkozó 
követelményeinek, ha a gyártó 
útmutatásának megfelelően vízi járműbe 
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szerelik.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a Bizottság javaslatában szereplő formázási hibát javít és biztosítja a 
kedvtelési célú vízi járművekről szóló jelenlegi 1994/25. sz. irányelvben szereplő rendelkezés 
hatékony és egyértelmű átvételét. Az a) pont tartalma tulajdonképpen nem került törlésre, 
hanem a Malcolm Harbour által a 6. cikk (4) bekezdésének bevezető részéhez fűzött 
módosítás részét képezi. A b) pont tartalma tulajdonképpen nem került törlésre, hanem a 
Malcolm Harbour által benyújtott, a 6. cikk (4a) (új) bekezdésének a) pontjára vonatkozó 
módosítás részét képezi. A c) pont első részének tartalma tulajdonképpen nem került törlésre, 
hanem a Malcolm Harbour által benyújtott, a 6. cikk (4a) (új) bekezdésének b) pontjára 
vonatkozó módosítás részét képezi. A formázási hiba, az „amennyiben a gyártó ... 
nyilatkozik” rész átkerült a második albekezdésbe, hiszen az eredeti szándék szerint mindkét 
pontra alkalmazandó.

Módosítás 50
Malcolm Harbour, Toine Manders

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A (4) bekezdés alkalmazandó a 
következőkre is:
a) a 97/68/EK irányelv szerinti 
típusjóváhagyással rendelkező azon 
motorok, amelyek megfelelnek az említett 
irányelv I. melléklete 4.1.2. pontjában 
meghatározott, nem belvízi hajók, 
mozdonyok és vasúti motorkocsik 
meghajtására használt kompressziós 
gyújtású motorokra vonatkozó IIIA., IIIB. 
vagy IV. szintű kibocsátási 
határértékeknek; valamint
b) a 2005/55/EK irányelv szerinti 
típusjóváhagyással rendelkező motorok;
amennyiben a gyártó a IV. melléklet 9. 
pontja szerint nyilatkozik arról, hogy a 
motor megfelel ezen irányelv 
kipufogógáz-kibocsátásra vonatkozó 
követelményeinek, ha a gyártó 
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útmutatásának megfelelően vízi járműbe 
szerelik.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a Bizottság javaslatában szereplő formázási hibát javít és biztosítja a 
kedvtelési célú vízi járművekről szóló jelenlegi 1994/25. sz. irányelvben szereplő rendelkezés 
hatékony és a Bizottság javaslatában szereplőnél egyértelműbb átvételét.

Módosítás 51
Toine Manders

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben az említett eljárás keretében 
igazolták, hogy a termék megfelel az 
alkalmazandó követelményeknek, a 
gyártók elkészítik a 16. cikkben említett 
EU-megfelelőségi nyilatkozatot, és a 18. 
cikk (1) bekezdésében foglaltaknak 
megfelelően elhelyezik a CE- jelölést.

Amennyiben az említett eljárás keretében 
igazolták, hogy a termék megfelel az 
alkalmazandó követelményeknek, a 
gyártók elkészítik a 16. cikkben említett 
EU-megfelelőségi nyilatkozatot, és a 18. 
cikk (1) bekezdésében foglaltaknak 
megfelelően elhelyezik a CE- jelölést, 
amelyet bármikor felül lehet vizsgálni.

Or. nl

Módosítás 52
Andreas Schwab, Othmar Karas

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. A gyártók gondoskodnak arról, hogy a 
termékhez mellékeljék a használati 
utasítást és a biztonsági tájékoztatót a 
fogyasztók és más végfelhasználók által 
könnyen érthető nyelven vagy nyelveken 
az érintett tagállam döntésének 

7. A gyártók gondoskodnak arról, hogy a 
termékhez mellékeljék a használati 
utasítást és a biztonsági tájékoztatót a 
fogyasztók és más végfelhasználók által a 
termék forgalomba hozatalának 
országában könnyen érthető nyelven vagy 
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megfelelően. nyelveken. Ezt a nyelvet az érintett 
tagállam határozza meg.

Or. en

Módosítás 53
Malcolm Harbour, Toine Manders

Irányelvre irányuló javaslat
15. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

15. cikk törölve
A harmonizált szabványokkal szembeni 

formai kifogás
1. Amennyiben egy tagállam vagy a 
Bizottság úgy ítéli meg, hogy egy 
harmonizált szabvány nem felel meg 
teljesen azoknak a jogszabályi 
követelményeknek, amelyekre az 
vonatkozik, és amelyek a 4. cikk (1) 
bekezdésében és az I. mellékletben vannak 
meghatározva, a Bizottság és az érintett 
tagállam a 98/34/EK irányelv 5. cikke 
alapján létrehozott állandó bizottság elé 
terjeszti az ügyet, indoklással ellátva azt. 
A bizottság, miután konzultált a megfelelő 
európai szabványügyi testületekkel, 
haladéktalanul véleményt nyilvánít.
2. A bizottság véleménye alapján a 
Bizottság dönt arról, hogy közzéteszi, nem 
teszi közzé, korlátozásokkal teszi közzé, 
fenntartja, korlátozásokkal fenntartja 
vagy visszavonja a szóban forgó 
harmonizált szabványra való 
hivatkozásokat az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában.
3. A Bizottság tájékoztatja az érintett 
európai szabványügyi szervezetet, és 
szükség esetén a szóban forgó 
harmonizált szabványok felülvizsgálatát 
kéri.
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Or. en

Indokolás

Folyamatban van az uniós szabványosítási rendszer átfogó jogalkotási felülvizsgálata 
(2011/0151(COD)), amely kiterjed a szabványokkal kapcsolatos kifogásokra vonatkozó 
általános rendelkezésekre is, ami magyarázatot ad arra, hogy miért kell törölni ezt a cikket 
ebben az ágazati irányelvre irányuló javaslatban. A (6) preambulumbekezdésre vonatkozó 
megfelelő módosítás utal a szabványosítási rendeletre.

Módosítás 54
Malcolm Harbour, Toine Manders

Irányelvre irányuló javaslat
33. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

33. cikk törölve
A harmonizált szabványokkal szembeni 

formai kifogás
Amennyiben valamelyik tagállamnak vagy 
a Bizottságnak formai kifogása van a 32. 
cikkben említett harmonizált 
szabványokkal szemben, a 15. cikk 
rendelkezéseit kell alkalmazni.

Or. en

Indokolás

Folyamatban van az uniós szabványosítási rendszer átfogó jogalkotási felülvizsgálata 
(2011/0151(COD)), amely kiterjed a szabványokkal kapcsolatos kifogásokra vonatkozó 
általános rendelkezésekre is, ami magyarázatot ad arra, hogy miért kell törölni ezt a cikket 
ebben az ágazati irányelvre irányuló javaslatban. A (6) preambulumbekezdésre vonatkozó 
megfelelő módosítás utal a szabványosítási rendeletre.

Módosítás 55
Malcolm Harbour, Toine Manders

Irányelvre irányuló javaslat
49 cikk – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az a) pontban említett módosítások 
kiterjedhetnek a referencia-
üzemanyagokat, valamint a kipufogógáz-
és zajkibocsátási vizsgálatokra vonatkozó 
követelményeket és a tartóssági 
kritériumokat érintő módosításokra is.

Az a) pontban említett módosítások 
kiterjedhetnek a referencia-
üzemanyagokat, valamint a kipufogógáz-
és zajkibocsátási vizsgálatokra vonatkozó 
követelményeket és a tartóssági 
kritériumokat érintő módosításokra is.
Ezek a módosítások magukban 
foglalhatják különösen a hibrid 
motorokra vonatkozó vizsgálati ciklusok 
kialakítását és a bioüzemanyagokkal 
kevert vizsgálati üzemanyagoknak a 
vizsgálati üzemanyagok I. melléklet B 
része 2. pontjában említett táblázatába 
való felvételét, amennyiben az ilyen 
vizsgálati üzemanyagok nemzetközileg 
elfogadott szabványok formájában 
jóváhagyásra kerültek.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás felváltja a jelentéstervezetben szereplő 17. és 18. módosítást, amelyek 
visszavonásra kerülnek, és tisztázza a Bizottság által kapott felhatalmazás hatáskörét.

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

Irányelvre irányuló javaslat
53 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

53a. cikk
Felülvizsgálat

...*-ig a Bizottság jelentést terjeszt az 
Európai Parlament és a Tanács elé egy 
olyan vízijármű-kialakítási 
kategóriarendszer bevezetésének 
lehetőségéről, amely a szélerősséggel és a 
hullámmagassággal szembeni 
ellenálláson alapul, a nemzetközi 
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szabványosításban bekövetkező 
fejlemények figyelembevételével. A 
jelentés magában foglalja a rendszer 
bevezetése által a hajógyártó iparra 
gyakorolt hatás értékelését. Adott esetben 
a jelentést jogalkotási javaslat kíséri.
_____________
* HL: Kérjük, illessze be a dátumot: az 
57. cikk (1) bekezdésének második 
albekezdésében említett időpont után két 
évvel.

Or. en

Indokolás

Az előadó által a jelentéstervezetben javasolt, felülvizsgált vízijármű-kialakítási kategóriák 
alternatívájaként és a jelentéstervezet módosításaiban szereplő kiigazításoknak megfelelően 
ez a módosítás a Bizottságra bízza az érintett felekkel ebben a tárgyban folytatott mélyreható 
konzultáció elvégzését, valamint ésszerű időkereten belül erről jelentést kér. Az IMCO 
bizottság koordinátorai megállapodtak abban, hogy megbízást adnak a felülvizsgált 
vízijármű-kialakítási kategóriák előnyeinek értékeléséről szóló tájékoztató dokumentum 
elkészítésére, hogy az IMCO bizottság tagjai a szavazáskor megfelelő információk alapján 
tudjanak dönteni a két választási lehetőség között.

Módosítás 57
Malcolm Harbour, Toine Manders

Irányelvre irányuló javaslat
58 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok nem akadályozhatják az 
olyan, a 94/25/EK irányelv hatálya alá 
tartozó termékek forgalmazását vagy 
üzembe helyezését, amelyek megfelelnek 
az említett irányelvnek, és amelyeket
[éééé/hh/nn] (egy évvel az 57. cikk 
második albekezdésében említett időpont 
után) előtt hoztak forgalomba vagy 
helyeztek üzembe.

1. A tagállamok nem akadályozhatják az 
olyan, a 94/25/EK irányelv hatálya alá 
tartozó termékek forgalmazását vagy 
üzembe helyezését, amelyek megfelelnek 
az említett irányelvnek, és amelyeket ...*
előtt hoztak forgalomba vagy helyeztek 
üzembe.

_____________
* HL: kérjük, illessze be az 57. cikk (1) 
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bekezdésének második albekezdésében 
említett, vagy – amennyiben az későbbre 
esne – a 2014. december 31-i dátumot.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás javít egy olyan hibát, amely a jelentéstervezetben szereplő 20. módosításban 
található, miközben a szándék ugyanaz marad: Az 58. cikk (2) bekezdésében megállapított 
különös rendelkezés hatálya alá tartozó szikragyújtásos benzinmotorok kivételével a más 
típusú motorokat gyártó motorgyártók 2014 végétől eleget fognak tudni tenni az irányelvnek, 
ezért a módosítás azt javasolja, hogy ez kerüljön tisztázásra az irányelvben.

Módosítás 58
Toine Manders

Irányelvre irányuló javaslat
58 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

58a. cikk
Új jogalkotási javaslatok

A Bizottság megfontolja jogalkotási 
javaslatok benyújtását az Európai 
Parlamenthez és a Tanácshoz a vízi 
járművekre vonatkozó engedélyek uniós 
szintű harmonizációjával kapcsolatban, 
amelyekben a hajókon műszaki 
felülvizsgálatokat vezet be rendszeres 
(ötéves) időközönként a gázt és egyéb 
robbanó gázokat használó fedélzeti 
berendezések biztonságának ellenőrzésére 
annak biztosítása céljából, hogy a hajók 
mindig teljesítsék a biztonsági 
követelményeket, továbbá a 
mezőgazdasági gázolajok használatának 
visszaszorítása révén megakadályozva az 
adóelkerülést. 

Or. nl
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Indokolás

[Amennyiben ez a módosítás elfogadásra kerül, 58a. cikként kerül be a végleges jelentésbe].

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

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – A rész – 1 pont – A pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A. ÓCEÁNI: olyan hosszabb utazásokra 
szánt vízi járművek, amelyek során (a 
Beaufort-skála szerinti) 8-asnál nagyobb 
fokozatú szélerősségek és 4 m feletti 
mértékadó hullámmagasságok 
fordulhatnak elő, amelyeknek – rendkívüli 
viszonyok kivételével – ezek a vízi 
járművek képesek saját erőből ellenállni.

A. Az A kategóriába sorolt kedvtelési célú
vízi járműveket (a Beaufort-skála szerinti) 
8-asnál nagyobb fokozatú szélerősségekre
és 4 m feletti mértékadó
hullámmagasságokra tervezik, de a
rendkívüli viszonyok, például erős vihar, 
orkánszerű vihar, orkán, tornádó és 
rendkívüli tengeri körülmények vagy 
óriáshullámok kizárásával.

Or. en

Indokolás

Az érintett felekkel folytatott további konzultációt követően ez az új fogalommeghatározás 
megtartja a meglévő A kialakítási kategóriát, de elhagyja a hajózás területét és jellegét 
(„óceáni”), mivel a felhasználó által figyelembe veendő viszonyok a szélerősség és a 
hullámmagasság. A szélerősség és a mértékadó hullámmagasság tekintetében megtartja a 
jelenlegi határértékeket, de jogbiztonságot ad a rendkívüli viszonyok meghatározásával. A 
jelentéstervezetben szereplő 22., 23. és 24. módosítás következésképpen visszavonásra kerül.

Módosítás 60
Mitro Repo, Eija-Riitta Korhola

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – A rész – 1 pont – A pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A. ÓCEÁNI: olyan hosszabb utazásokra 
szánt vízi járművek, amelyek során (a 
Beaufort-skála szerinti) 8-asnál nagyobb 
fokozatú szélerősségek és 4 m feletti 

A. ÓCEÁNI: Az A kategóriába sorolt 
kedvtelési célú vízi járműveket úgy 
tervezik, hogy (a Beaufort-skála szerinti) 8-
asnál nagyobb fokozatú szélerősségek és 4 
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mértékadó hullámmagasságok
fordulhatnak elő, amelyeknek – rendkívüli 
viszonyok kivételével – ezek a vízi 
járművek képesek saját erőből ellenállni.

m feletti mértékadó hullámmagasságok
esetén is működni tudjon, de rendkívüli 
viszonyok kizárásával. E rendkívüli 
viszonyok magukban foglalják a 
hurrikánokat, tornádókat, 
óriáshullámokat vagy egyéb olyan 
helyzeteket, amelyekben a szélerősség 
elérheti (a Beaufort-skála szerinti) 10-est 
és/vagy a mértékadó hullámmagasság 
meghaladhatja a 7 m-t.

Or. en

Indokolás

A fogyasztók biztonsága céljából az irányelvbe felső határokat kell bevezetni, mint például a 
Beaufort-skála szerinti 10-es értéket és/vagy a 7 m-es hullámmagasságot, mert a legfeljebb 24 
m hosszú kedvtelési célú vízi járművek nem tudnak ellenállni a ciklonnak.

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

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – A rész – 1 pont – B pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

B. NYÍLT TENGERI UTAKRA: olyan 
utazásokra szánt vízi járművek, amelyek 
során max. 8-as fokozatú szélerősség és 
max. 4 m-es jellemző hullámmagasságok 
fordulnak elő.

B. A B kategóriába sorolt kedvtelési célú
vízi járműveket max. 8-as fokozatú
szélerősségre és max. 4 m-es jellemző
hullámmagasságokra tervezik.

Or. en

Indokolás

Az érintett felekkel folytatott további konzultációt követően ez az új fogalommeghatározás 
megtartja a meglévő B kialakítási kategóriát, de elhagyja a hajózás területét és jellegét 
(„nyílt tengeri utak”), mivel a felhasználó által figyelembe veendő viszonyok a szélerősség és 
a hullámmagasság. A jelentéstervezetben szereplő 25. módosítás következésképpen 
visszavonásra kerül.
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Módosítás 62
Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Toine Manders, Matteo Salvini, Damien Abad

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – A rész – 1 pont – C pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

C. PART MENTI VIZEKRE: part menti 
vizeken, nagy öblökben, 
folyótorkolatokban, tavakon és folyókon 
tett utazásokra szánt vízi járművek, 
amelyek során max. 6-os fokozatú
szélerősség és max. 2 m-es jellemző
hullámmagasságok fordulnak elő.

C. A C kategóriába sorolt vízi járműveket
max. 6-os fokozatú szélerősségre és max. 2 
m-es jellemző hullámmagasságokra 
tervezik.

Or. en

Indokolás

Az érintett felekkel folytatott további konzultációt követően ez az új fogalommeghatározás 
megtartja a meglévő C kialakítási kategóriát, de elhagyja a hajózás területét és jellegét („part 
menti vizek”), mivel a felhasználó által figyelembe veendő viszonyok a szélerősség és a 
hullámmagasság. A jelentéstervezetben szereplő 26. módosítás következésképpen 
visszavonásra kerül.

Módosítás 63
Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Toine Manders, Matteo Salvini, Damien Abad

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – A rész – 1 pont – D pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

D. VÉDETT VIZEKRE: Védett part menti 
vizeken, kisebb öblökben, kisebb tavakon, 
folyókon és csatornákon tett olyan 
utazásokra szánt vízi járművek, amelyek 
során max. 4-es fokozatú szélerősségek és 
max. 0,3 m-es mértékadó 
hullámmagasságok, és esetenként max. 
0,5 m-es magasságú, például elhaladó 
hajók által keltett hullámok fordulhatnak 
elő.

D. A D kategóriába sorolt vízi járműveket
max. 4-es fokozatú szélerősségre és max. 
0,3 m-es jellemző hullámmagasságokra 
tervezik, esetenként max. 0,5 m-es 
magasságú hullámok figyelembevételével.

Or. en



AM\898084HU.doc 21/22 PE486.112v02-00

HU

Indokolás

Az érintett felekkel folytatott további konzultációt követően ez az új fogalommeghatározás 
megtartja a meglévő D kialakítási kategóriát, de elhagyja a hajózás területét és jellegét 
(„védett vizek”), mivel a felhasználó által figyelembe veendő viszonyok a szélerősség és a 
hullámmagasság. A jelentéstervezetben szereplő 26. módosítás következésképpen 
visszavonásra kerül.

Módosítás 64
Andreas Schwab, Othmar Karas

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – A rész – 2 pont – 2.1 pont – 1 bekezdés – 30 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30) a gyártó ország, (b) a gyártó kódját kibocsátó tagállam 
országkódja,

Or. en

Módosítás 65
Andreas Schwab, Othmar Karas

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – A rész – 5 pont – 5.1 pont – 5.1.5 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5.1.5a. Kormányrúddal irányított 
külmotorok 
A kormányrúddal irányított külmotorokat 
olyan vészleállítóval kell ellátni, amely a 
kormányosra kapcsolható (zsinórral 
ellátott vészleállító).
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Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – A rész – 5 alrész – 5.3 pont – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Szellőzésről kell gondoskodni az 
akkumulátorokból esetlegesen 
felszabaduló gázok felhalmozódásának 
elkerülése érdekében. Az akkumulátorokat 
szilárdan kell rögzíteni, és védeni kell víz 
beáramlása ellen.

Szellőzésről kell gondoskodni a robbanó
gázok felhalmozódásának elkerülése 
érdekében. Az akkumulátorokat szilárdan 
kell rögzíteni, és védeni kell víz 
beáramlása ellen.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás kiigazítja a jelentéstervezetben szereplő 36. módosítást. A gázrobbanások 
jelentik a legfőbb veszélyt és kulcsfontosságú biztonsági kérdésnek minősülnek a hajókon. Ez 
a módosítás kibővíti e biztonsági intézkedés hatáskörét.


