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ĪSS PAMATOJUMS

Priekšvēsture

Komisijas priekšlikumā par atpūtas laivām un ūdens motocikliem paredzēts pārskatīt 
1994. gadā pieņemto direktīvu, ar kuru tika noteiktas drošības pamatprasības tirgū laižamiem 
peldlīdzekļiem. Direktīva 94/25/EK jau ir grozīta ar Direktīvu 2003/44/EK, kurā 
peldlīdzekļiem noteikts gan izplūdes gāzu, gan trokšņa līmeņu robežvērtību kopums. Ar jauno 
Komisijas priekšlikumu emisiju ierobežojumi tiek padarīti stingrāki saskaņā ar atpūtas laivu 
un ūdens motociklu motoru tehnisko attīstību, un priekšlikuma mērķis ir robežvērtības 
saskaņot pasaules līmenī, pirmām kārtām tās apstiprinot atbilstoši Amerikas Savienotajās 
Valstīs noteiktajiem ierobežojumiem. Ņemot vērā peldlīdzekļu nelielo skaitu salīdzinājumā ar 
citiem motorizētiem transportlīdzekļiem, kā arī īso izmantošanas laiku — daži mēneši gadā, 
atpūtas laivu nozares ietekme uz vidi ir neliela. 

Direktīvā motoru izplūdes gāzu emisiju robežvērtības ir noteiktas attiecībā uz cietajām 
daļiņām, slāpekļa oksīdu un ogļūdeņražiem. Tajā netiek izskatīts CO2 jautājums.

Komisija pirms priekšlikuma izstrādes beigām ir rīkojusi plašu apspriešanos ar 
ieinteresētajām personām: kuģošanas nozares, motoru ražotāju, kuģotāju apvienību 
pārstāvjiem un dalībvalstīm. Ir panākta visu ieinteresēto personu vispārēja vienošanās par 
priekšlikumu. Priekšlikumā paredzēts jauns regulējums nozarei, kurā strādā 
270 000 darbinieku un darbojas 37 000 uzņēmumu. Peldlīdzekļu ražošanas nozarē darbojas 
galvenokārt MVU (95 % no iesaistītajiem uzņēmumiem). Šā iemesla dēļ īpaši jāņem vērā 
peldlīdzekļu un attiecīgo motoru nozares MVU, rēķinoties ar to, ka daži uzņēmumi ražo 
mazsēriju motorus, kas paredzēti tikai Eiropas tirgum. Kopš 2007. gada nozari ir skārusi 
ekonomikas krīze, uz pusi samazinot atpūtas laivu kopējo pārdošanas apjomu. 

Atzinuma sagatavotāja viedoklis

Atzinuma sagatavotājs atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu, īpaši atbalstot tajā noteikto 
mērķi saskaņot spēkā esošos tiesību aktus. Ir īpaši svarīgi, ka jaunā direktīva, kaut arī dažus 
pasākumus padara stingrākus, lai tiktu ievēroti vides kritēriji, tomēr veicina nozares 
konkurētspēju, padarot to atbilstošu pasaules mērogā attīstītākajiem segmentiem. Tas it īpaši 
dotu iespēju pretoties spēcīgajai ASV konkurencei, ļaujot Eiropas Savienībai kļūt par nozares 
līderi.

Nozīmīgs direktīvas aspekts ir paredzētais pārejas periods, kurā var piemēroties prasībām, kas 
attiecinātas uz emisijām, — atzinuma sagatavotājs ir vienisprātis, ka šo laikposmu par trim 
gadiem pagarina mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, kuri ražo piekarināmos motorus ar 
jaudu, kas zemāka par 15 kW. Turpretim nav ierosināts mainīt spēkā esošās trokšņa 
piesārņojuma robežvērtības, jo tās ir saistītas ne tikai ar troksni, bet arī ārējiem vides 
apstākļiem — abu šo aspektu dēļ ir ļoti grūti grozīt pašreizējo regulējumu. 

Atzinuma sagatavotājs ir stingri pārliecināts, ka trokšņu emisijas jākontrolē vietējā līmenī, 
izmantojot noteikumus, ar kuriem paredz striktākus ātruma ierobežojumus. Turklāt troksnis ir 
cieši saistīts ar peldlīdzekļu izmantotāju uzvedību un atpūtas laivu lietošanas instrukcijām. 
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Atzinuma sagatavotājs aicina Eiropas Komisiju piecu gadu laikā izvērtēt iespēju sākt 
peldlīdzekļu motoru emisiju samazināšanas jaunu posmu, ņemot vērā tehnoloģisko attīstību 
un tiesiskajā regulējumā iekļaujot degvielas noplūdes problēmu. Visbeidzot, atzinuma 
sagatavotājs uzskata, ka priekšlikums ir jāpieņem kā ārkārtīgi steidzams, lai dalībvalstis to 
transponētu un piemērotu iespējami drīzā laikposmā.

GROZĪJUMI

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo 
Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Direktīvas priekšlikums
53. pants – 2.a un 2.b daļa (jaunas)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ne vēlāk kā piecus gadus pēc dienas, kas 
minēta 57. panta 1. punkta otrajā daļā, un 
ņemot vērā visas svarīgākās tirgus 
iniciatīvas, Komisija iesniedz ziņojumu 
par šādiem aspektiem:
– atpūtas laivu motoru emisiju tālākas 
samazināšanas tehniskajām iespējām, 
ņemot vērā tehnoloģiju rentabilitāti un 
nepieciešamību nozarē vienoties par 
pasaulē saskaņotām robežvērtībām, kā arī
– nepieciešamību samazināt degvielas 
noplūdi.
Ja vajadzīgs, šim ziņojumam pievieno 
attiecīgu likumdošanas priekšlikumu.
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