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LÜHISELGITUS

Taust

Väikelaevu ja jetisid käsitleva komisjoni ettepaneku eesmärk on vaadata läbi 1994. aastal 
vastuvõetud direktiiv 94/25/EÜ, millega kehtestati turuleviidavate väikelaevade peamised 
ohutusnõuded. Direktiivi 94/25/EÜ on juba muudetud direktiiviga 2003/44/EÜ, millega 
kehtestati väikelaevadele mitmed heidete ja mürataseme piirnormid. Komisjoni uue 
ettepanekuga muudetakse väikelaevamootorite tehnoloogilise arengu taustal karmimaks 
väikelaevade ja jetide heite piirnormid ning ühtlustatakse need üleilmselt ning eelkõige viia 
need kooskõlla Ameerika Ühendriikides kehtestatud normidega. Väikelaevade sektoril on 
piiratud mõju keskkonnale, sest väikelaevu on mootorsõidukitest vähem ning neid kasutatakse 
aasta jooksul ainult vähestel kuudel. 

Direktiiviga kehtestatakse piirnormid sellistele mootorite heidetele nagu tahked osakesed, 
lämmastikoksiid ja süsivesinik. Selles ei käsitleta süsinikdioksiidi.

Enne direktiivi ettepaneku lõplikku vormistamist pidas komisjon ulatuslikke konsultatsioone 
järgmiste sidusrühmadega: meretööstus, mootoritootjad, laevasõiduühingud ja liikmesriigid. 
Kõik sidusrühmad olid ettepanekuga üldiselt nõus. Direktiivi ettepanekuga kehtestatakse uued 
eeskirjad sektorile, mis annab tööd 270 000 töötajale ja 37 000 ettevõttele. Euroopa 
väikelaevatööstuse moodustavad peamiselt VKEd (95% kõigist sektori ettevõtjatest). 
Seepärast pööras komisjon erilist tähelepanu väikelaevade ja jetide sektoris tegutsevatele 
VKEdele, võttes arvesse, et mõned neist toodavad väikeseeria mootoreid ainult Euroopa 
turule. Alates 2007. aastast on sektorit tugevalt mõjutanud majanduskriis, mille tõttu vähenes 
väikelaevade kogumüük poole võrra. 

Arvamuse koostaja seisukoht

Arvamuse koostaja toetab komisjoni ettepanekut, mille peamine eesmärk on ühtlustada 
kehtivaid õigusakte. Eriti oluline on, et kuigi uue direktiiviga muudetakse rangemaks teatavad 
keskkonnanõuded, aidatakse sellega kaasa sektori konkurentsivõime tõstmisele, viies selle 
maailma tipptasemele. See aitab eelkõige seista vastu USA tugevale konkurentsisurvele ning 
võimaldab Euroopa Liidul asuda sektoris juhtpositsioonile.

Direktiivi oluline aspekt on see, et tootjatele kehtestatakse üleminekuaeg, mille jooksul 
kohanduda uute heitenormidega. Arvamuse koostaja pooldab üleminekuaja pikendamist 
kolme aastani nendele väikestele ja keskmise suurusega mootoritootjatele, kes viivad ELi 
turule alla 15 kW võimsusega päramootoreid. Mürasaaste osas aga ei nähta ette mingeid 
muudatusi kehtivates mürataseme normides, sest need ei puuduta ainult mootorimüra, vaid ka 
väliseid keskkonnatingimusi ning need kaks tegurit teevad kehtivate normide muutmise eriti 
raskeks.

Arvamuse koostaja on täiesti veendunud, et müra tuleks piirata kohalikul tasandil kiirust 
piiravate meetmete karmistamise abil. Lisaks sõltub müratase otseselt kasutajate käitumisest 
ning väikelaevade suhtes kehtivate õigusnormide järgimisest. Arvamuse koostaja palub 
komisjonil uurida järgmise viie aasta jooksul laevamootorite heidete edasise vähendamise 
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tehnilist teostatavust, võttes arvesse tehnika arengut, ja lisada õigusraamistikku kütuse lekke 
problemaatika. Lõpetuseks peab arvamuse koostaja oluliseks võtta ettepanek kõige kiiremas 
korras vastu, et liikmesriigid saaksid direktiivi võimalikult kiiresti üle võtta ja rakendada. 

MUUDATUSETTEPANEKUD

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon palub vastutaval siseturu- ja 
tarbijakaitsekomisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

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.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 26 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 28
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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 tuleks tootjaid 
ja tarbijaid sellest paremini teavitada.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 53 – lõigud 2 a ja 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon esitab hiljemalt viie aasta 
möödumisel artikli 57 lõike 1 teises lõigus 
sätestatud kuupäevast ja kõiki olulisi 
turualgatusi arvesse võttes aruande:
– väikelaevamootorite heidete edasise 
vähendamise tehnilise teostatavuse kohta, 
võttes arvesse tehnoloogiate kulutõhusust 
ja vajadust leppida kokku sektori 
ülemaailmselt ühtlustatud väärtustes, 
ning
– vajaduse kohta vähendada kütuse leket.
Vajaduse korral esitatakse koos 
aruandega ettepanek võtta vastu 
asjakohane õigusakt.
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