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LYHYET PERUSTELUT

Taustaa

Komission huviveneistä ja vesiskoottereista antaman direktiiviehdotuksen tarkoituksena on 
tarkistaa vuonna 1994 annettua direktiiviä 94/25/EY, jossa vahvistettiin markkinoille 
saatettavien vesikulkuneuvojen olennaiset turvallisuusmääräykset. Direktiiviä 94/25/EY on jo 
muutettu direktiivillä 2003/44/EY, jolla otettiin käyttöön raja-arvoja vesikulkuneuvojen 
pakokaasupäästöille ja melutasolle. Uudessa komission ehdotuksessa tiukennetaan 
päästörajoja sellaisiksi, että niissä otetaan huomioon huviveneiden ja vesiskootterien 
moottoreiden teknologinen kehitys. Tarkoituksena on myös yhdenmukaistaa raja-arvot 
maailmanlaajuisesti ja etenkin Yhdysvaltojen kanssa. Huvivenealan vaikutus ympäristöön on 
vähäinen, sillä vesikulkuneuvojen määrä on pieni verrattuna moottoriajoneuvoihin yleensä ja 
niitä käytetään vain muutamana kuukautena vuodessa.

Direktiivissä säädetään hiukkasten, typen oksidien ja hiilivetyjen kaltaisten saastuttavien 
aineiden pakokaasupäästöjen enimmäistasosta. Siinä ei käsitellä hiilidioksidipäästöjä.

Ennen ehdotuksen saattamista lopulliseen muotoonsa komissio kuuli laajasti eri intressitahoja: 
veneteollisuutta, moottorinvalmistajia, veneilyjärjestöjä ja jäsenvaltioita. Kaikki sidosryhmät 
olivat yleisesti ottaen yksimielisiä ehdotuksesta. Siinä vahvistetaan uudet säännöt alalle, jolla 
työskentelee 270 000 ihmistä ja toimii 37 000 yritystä. Valtaosa alalla toimivista yrityksistä 
on pieniä ja keskisuuria yrityksiä (noin 95 prosenttia). Komissio halusi tämän vuoksi ottaa 
erityisesti huomioon huviveneitä ja niiden moottoreita koskevan alan pk-yritysten aseman, 
koska näihin kuuluu joitakin tuotantomääriltään pieniä moottorinvalmistajia, jotka toimittavat 
moottoreita yksinomaan EU:n markkinoille. Talouskriisi on koetellut alaa ankarasti vuodesta 
2007 alkaen, ja huviveneiden kokonaismyynti on laskenut puoleen entisestä.

Valmistelijan kanta

Valmistelija on tyytyväinen komission ehdotukseen ja kannattaa erityisesti sen pyrkimystä 
yhdenmukaistaa nykyistä lainsäädäntöä. On hyvin tärkeää varmistaa, että uusi direktiivi tukee 
alan kilpailukykyä ja nostaa sen kaikkein edistyneimpien joukkoon maailmassa samalla, kun 
siinä tiukennetaan joitakin säännöksiä ympäristökriteerien noudattamiseksi. Näin ala voisi 
vastata Yhdysvaltojen kovaan kilpailuun ja Euroopan unioni voisi nousta johtavaan asemaan 
alalla.

Yksi direktiivin keskeisistä tekijöistä on siirtymäkauden myöntäminen, jotta valmistajat 
pystyvät mukautumaan uusiin päästövaatimuksiin. Valmistelija on ilahtunut, että pienille ja 
keskisuurille moottorinvalmistajille, jotka saattavat EU:n markkinoille alle 15 kW:n
perämoottoreita, myönnettäisiin tämän lisäksi ylimääräinen kolmivuotinen siirtymäkausi. 
Nykyisiin melupäästörajoihin ei sen sijaan ehdoteta muutosta, koska melupäästöihin 
vaikuttavat moottoreiden lisäksi myös ulkoiset ympäristöolot. Näiden kahden tekijän vuoksi 
nykyisiä sääntöjä olisi vaikea muuttaa.

Valmistelija on ehdottomasti sitä mieltä, että melupäästöjen rajoittamisen olisi tapahduttava 
paikallistasolla nopeusrajoituksia tiukentamalla. Melutaso on kiinteästi yhteydessä siihen, 
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miten vesikulkuneuvojen käyttäjät itse toimivat ja noudattavatko he huviveneilyyn 
sovellettavia sääntöjä. Valmistelija kehottaa komissiota tutkimaan tulevien viiden vuoden 
kuluessa, olisiko venemoottoreiden päästöjen vähentämiseksi syytä toteuttaa lisätoimia, joissa 
otetaan samalla huomioon teknologian kehitys, sekä sisällyttää polttoaineen läikkymisen 
muodostama ongelma lainsäädännön soveltamisalaan. Valmistelija katsoo lisäksi, että ehdotus 
olisi hyväksyttävä erittäin kiireellisesti, jotta varmistetaan, että jäsenvaltiot saattavat sen 
osaksi kansallista lainsäädäntöään ja panevat sen täytäntöön mahdollisimman nopeasti.

TARKISTUKSET

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta pyytää asiasta 
vastaavaa sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat 
tarkistukset:

Tarkistus 1

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. Hybridimoottorit 
eroavat teknisiltä ominaisuuksiltaan 
tavanomaisista polttomoottoreista, ja niitä 
varten olisi kehitettävä erityinen vesillä 
käytettäville hybridimoottoreille 
tarkoitettu testisykli.

Tarkistus 2

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 26 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(26 a) Jäsenvaltioiden olisi tarkistettava, 
toteuttavatko ne tehokkaita aluekohtaisia 
kansallisia toimenpiteitä, kuten 
nopeusrajoitusten käyttöönotto tai 
mukauttaminen, melupäästöjen 
rajoittamiseksi niin paljon kuin 
mahdollista.
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Tarkistus 3

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.

Tarkistus 4

Ehdotus direktiiviksi
53 artikla – 2 a–2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Komissio antaa viimeistään viiden vuoden 
kuluttua 57 artiklan 1 kohdan toisessa 
alakohdassa tarkoitetusta päivästä
merkittävät markkina-aloitteet huomioon 
ottaen kertomuksen
– teknisistä mahdollisuuksista pienentää 
edelleen huviveneiden moottoreiden 
päästöjä ottaen huomioon teknologian 
kustannustehokkuuden ja tarpeen sopia 
alan maailmanlaajuisesti 
yhdenmukaistetuista arvoista sekä
– tarpeesta vähentää polttoaineen 
läikkymistä.
Kertomukseen liitetään tarvittaessa asiaa 
koskeva lainsäädäntöehdotus.
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