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RÖVID INDOKOLÁS

Háttér

A kedvtelési célú vízi járművekről és a motoros vízi sporteszközökről szóló bizottsági javaslat 
az Unióban forgalomba hozott vízi járművek alapvető biztonsági követelményeit 
meghatározó, 1994-ben elfogadott irányelv felülvizsgálatára irányul.  A 94/25/EK irányelvet 
módosító 2003/44/EK irányelv a vízi járművek kipufogógáz-kibocsátására és zajszintjére 
vonatkozó határértékeket vezetett be. A Bizottság új javaslata a kedvtelési célú vízi járművek 
és a motoros vízi sporteszközök terén végbement műszaki fejlődéshez igazodva szigorúbb 
kibocsátási határértékeket állapít meg és megkísérli a határértékek világszintű – elsősorban az 
Egyesült Államok határértékeivel történő – harmonizálását. A kedvtelési célú vízi járművek 
ágazata korlátozott hatást gyakorol a környezetre, mivel az egyéb motorizált járművekhez 
képest alacsony a forgalomban lévő vízi járművek száma, és használatuk is csak az év néhány 
hónapjára korlátozódik. 

Az irányelv rögzíti a motorok kipufogógáz-kibocsátását a légszennyező részecskék, a 
nitrogénoxidok és a szénhidrogének vonatkozásában. A szén-dioxiddal azonban nem 
foglalkozik.

A javaslat véglegesítése előtt az Európai Bizottság széles körű konzultációt folytatott az 
érdekelt felekkel: a hajózási ágazattal, a motorgyártókkal, a hajózási szervezetekkel és a 
tagállamokkal. A javaslattal valamennyi érdekelt fél egyetért. A szóban forgó javaslat egy 
olyan ágazat szabályozására irányul, amelyben 270 000 foglalkoztatott és 37 000 vállalkozás 
működik. A hajózási ágazatra elsősorban kkv-k működése jellemző (az összes érintett 
vállalkozás 95%-a). Ezért különös figyelem irányult a vízi járművek és a kapcsolódó motorok 
ágazatában működő kkv-kra, ugyanis néhány vállalkozás csak kis sorozatban és kizárólag az 
európai piacra gyárt motorokat. 2007 óta a gazdasági válság az ágazatot is sújtja, megfelezve 
a kedvtelési célú vízi járművek teljes értékesítési mennyiségét. 

Az előadó véleménye

Az előadó üdvözli a Bizottság javaslatát és különösen támogatja a hatályos jogszabályok 
harmonizálására irányuló célokat.  Különösen fontos, hogy az új irányelv – akár oly módon, 
hogy a környezetvédelmi kritériumok tiszteletben tarása érdekében megszigorít néhány 
intézkedést – hozzájáruljon az ágazat versenyképességéhez és azt a világszintű fejlettebb 
technológiák sorába emelje. Ez elsősorban az Egyesült Államok jelentette erős konkurencia 
ellensúlyozását és az Európai Uniónak az ágazatban betöltött vezető szerepét tenné lehetővé.

Az irányelvnek egy rendkívül fontos eleme az, hogy átmeneti időszakot engedélyez a 
kibocsátás tekintetében történő alkalmazkodáshoz: az előadó egyetért azzal, hogy ezt az 
időszakot három évre terjesztették ki a 15 kilowatt alatti teljesítményű, szikragyújtásos 
külmotorokat gyártó kkv-k esetében. A zajszennyezés tekintetében azonban nincs javaslat a 
meglévő határértékek módosítására, ugyanis a zajszennyezési határértékek nemcsak magára a 
zajra, hanem a külső környezeti feltételekre is vonatkoznak: ez a két elem pedig különösen 
megnehezíti a jelenlegi rendelet módosítását. 
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Az előadónak szilárd meggyőződése, hogy a zajkibocsátásokat helyi szinten, a 
sebességhatárokat megszigorító intézkedések révén kell ellenőrizni. A zaj egyébként szorosan 
kapcsolódik a felhasználók magatartásához és a kedvtelési célú vízi járművekre vonatkozó 
szabályok betartásához. Az előadó felkéri a Bizottságot, hogy 5 éven belül dolgozzon ki új 
szintet a tengeri járműveket meghajtó motorok kibocsátásának csökkentésére, figyelembe 
véve a műszaki fejlődést és beillesztve a jogi keretbe az üzemanyag-kiömlés problémáját. Az 
előadó szerint sürgősen el kell fogadni a javaslatot, hogy azt a tagállamok a lehető 
leghamarabb átültethessék és végrehajthassák.

MÓDOSÍTÁSOK

 a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság felkéri a Belső 
Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja be 
az alábbi módosításokat:

Módosítás 1

Irányelvre irányuló javaslat
53 cikk – 2 a és 2 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 Az 57. cikk (1) bekezdésének második 
albekezdésében említett időpontot 
követően legkésőbb öt éven belül és 
figyelemmel minden jelentősebb piaci 
kezdeményezésre, a Bizottság jelentést 
terjeszt be:
– a kedvtelési célú vízi járműveket 
meghajtó motorok kibocsátásai további 
csökkentésének műszaki lehetőségeiről, 
figyelemmel a műszaki megoldások 
költséghatékonyságára és az ágazatra 
vonatkozó, globálisan harmonizált értékek 
elfogadásának szükségességére; valamint
– az üzemanyag-kiömlés csökkentésének 
szükségességéről.
A jelentést – adott esetben – erre 
vonatkozó jogalkotási javaslat kíséri.
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