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1. PROBLĒMAS DEFINĪCIJA 

Izpriecu kuģu direktīva 94/25/EK (RCD) reglamentē sportam un atpūtai paredzētu laivu 
laišanu ES tirgū. Tā nosaka drošuma pamatprasības. Grozītā Direktīva 2003/44/EK ieviesa 
konkrētas prasības attiecībā uz atpūtas laivu motoru izplūdes gāzu emisijām, konkrēti, 
ogļūdeņraža (HC), slāpekļa oksīda (NOx) un cieto daļiņu (PT), un laivu trokšņu emisijām.  

Lai gan atpūtas laivu radītais piesārņojums salīdzinājumā ar citiem piesārņojuma avotiem 
kopējo piesārņojumu Eiropas Savienībā ievērojami nepalielina, konkrētās vietās (ezeru un 
atsevišķās piekrastes teritorijās) tas var būtiski pieaugt noteiktas sezonas laikā (vasarā). 
Minētajās teritorijās sevišķi NOx koncentrācija var pārsniegt vides kvalitātes standartus 
(VKS). 

Vairākums atpūtas laivu ražotāju darbojas ES un ASV tirgū, un divas trešdaļas no atpūtas 
laivu motoriem tiek pārdotas abos tirgos. ASV normatīvie akti izplūdes gāzu emisijas 
reglamentē stingrāk nekā spēkā esošie ES noteikumi. Atsevišķas ES dalībvalstis ir centušās 
samazināt atpūtas laivu radītās emisijas, veicot vietējus (nacionālus) ātrumu ierobežošanas 
pasākumus vai aizliedzot atpūtas laivu izmantošanu konkrētās teritorijās. Lai labāk aizsargātu 
vidi, nodrošinātu globālu atpūtas laivu tirgu un novērstu, ka individuālie valstu risinājumi 
sadrumstalo iekšējo tirgu, nepieciešams izvērtēt, vai ES līmenī jāierobežo izplūdes gāzu un 
trokšņu emisijas. Līdztekus būtu jāpievērš uzmanība neaizsargātajai MVU pozīcijai, jo 
atpūtas laivu sektorā pārstāvēti galvenokārt mazie un vidējie uzņēmumi (MVU ir vairāk nekā 
95 % no visiem uzņēmumiem). 

2. SUBSIDIARITĀTES ANALĪZE 

Priekšlikums ņem vērā subsidiaritātes principu, jo direktīva jau saskaņo atpūtas laivu laišanu 
tirgū un dalībvalstis nevar rīkoties individuāli attiecībā uz drošuma prasībām un izplūdes gāzu 
un trokšņu emisiju ierobežošanas prasībām. 

3. MĒRĶI 

Šīs iniciatīvas mērķis ir vēl vairāk uzlabot atpūtas laivu ekoloģiskos raksturlielumus, lai 
tādējādi labāk aizsargātu vidi un cilvēku veselību, nodrošinot reglamentējošus nosacījumus, 
kas vienlīdzīgi tiem, kas izvirzīti Eiropas Savienības lielākajiem tirdzniecības partneriem, un 
netraucētu iekšējā tirgus darbību atpūtas laivu sektorā. 

VISPĀRĒJIE MĒRĶI KONKRĒTIE MĒRĶI DARBĪBAS MĒRĶI 

Vides un cilvēku veselības 
aizsardzība  

Atpūtas laivu ekoloģisko 
raksturlielumu uzlabošana 

 

 

Pārskatīt izplūdes gāzu 
emisiju robežvērtības 

 

Pārskatīt trokšņu emisiju 
robežvērtības 
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Pārskatīt atpūtas laivu 
drošuma raksturlielumus 

Novērst iekšējā tirgus 
sadrumstalošanu, kas notiek 
atšķirīgu nacionālo prasību 
dēļ attiecībā uz atpūtas laivu 
raksturlielumiem 

 

Pārskatīt izplūdes gāzu 
emisiju robežvērtības 

 

Nepieļaut, ka pasliktinās 
neaizsargāto uzņēmumu 
(sevišķi MVU) tirgus 
pozīcija un sakarā ar jauno 
tiesību aktu ievērošanu 
potenciāli tiek likvidētas 
darba vietas  

 

Ieviest riska mazināšanas 
pasākumus attiecībā uz 
neaizsargātākajiem atpūtas 
laivu tirgus dalībniekiem 
Eiropā (MVU)  

 

Iekšējā tirgus darbības 
uzlabošana  

 

 

 

Nodrošināt tiesisko 
noteiktību ES atpūtas laivu 
būves nozarei, kā arī 
iedzīvotājiem  

 

Vienādot RCD ar NLF 

 

 

Veicināt emisiju robežvērtību 
globālu tuvināšanu  

Samazināt papildu izmaksas, 
kas rodas, nodrošinot 
saderību ar atšķirīgām 
reglamentatīvām sistēmām  

Pārskatīt izplūdes gāzu 
emisiju robežvērtības 

 

 

 

4. POLITIKAS RISINĀJUMI 

Lai sasniegtu iepriekš minētos mērķus, vērā ņemti daudz un dažādi risinājumi. Jau pašā 
sākumā netika apstiprināti daži no tiem, piemēram, pašregulācija attiecībā uz izplūdes gāzu 
emisijām (brīvprātīga nozares rīcība) vai pašreizējās ES rīcības pārtraukšana, atceļot izplūdes 
gāzu un trokšņu emisijas robežvērtības, kas noteiktas direktīvā, un marķēšanas prasība, jo 
nebija piemēroti apzināto problēmu risināšanai. Iztirzāt sīkāk nolēma šādus risinājumus. 
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A. Motoru izplūdes gāzu emisiju robežvērtības 

1. risinājums. Neveikt nekādas darbības. 

Saglabā direktīvā noteiktās izplūdes gāzu emisiju robežvērtības. 

2. risinājums. Augstākas izplūdes gāzu emisiju robežvērtības (II posms) 

Novērtēja iespēju ieviest jaunas II posma izplūdes gāzu emisiju robežvērtības. Izvērtēja 
piecus iespējamos scenārijus. 1. scenārija pamatā ir I posma robežvērtību saskaņošanu visiem 
benzīna (SI) motoriem un vienādo robežvērtības dīzeļmotoriem (CI) atbilstīgi spēkā esošajiem 
noteikumiem Direktīvā 97/68/EK par visurgājēju tehniku (NRMM). 2.-4. scenārijā aplūkota 
emisiju robežvērtību vienādošana ar ASV standartiem SI motoriem un ar ES NRMM tiesību 
aktu atšķirīgajām prasībām CI motoriem. 5. scenārijs saskaņo robežvērtības SI motoriem un 
CI motoriem ar ASV noteiktajām robežām. To izraudzījās kā sīkākam novērtējumam 
piemērotāko scenāriju, un ietekmes novērtējumā tas ir 2. risinājums. 

3. risinājums. Augstākas izplūdes gāzu emisiju robežvērtības (II posms) un nozares 
riska mazināšanas pasākumi  

Šā risinājuma pamatā ir 2. risinājums, un tas ir iedalīts 3. apakšrisinājumos, kuri paredz 
profilakses pasākumus, lai ierobežotu augstāku emisiju robežvērtību nelabvēlīgo 
sociālekonomisko ietekmi. 

3.1. apakšrisinājums. Elastīguma shēma 

Iespēja, kā izplatīt stingrāku izplūdes gāzu emisiju noteikumu ietekmi, būtu Direktīvas 
97/68/EK 4. panta elastīguma shēmas ieviešana. Tas motoru ražotājiem vēl pēc jauno emisiju 
robežvērtību stāšanās spēkā ļautu laist tirgū ierobežotu atpūtas laivu motoru skaitu, kas 
atbilstu iepriekšējam emisiju posmam.  

3.2. apakšrisinājums. Pārejas periods visiem motoru ražotājiem (3 gadi) 

Šis risinājums paredz trīs gadu pārejas periodu pēc tam, kad stājusies spēkā direktīva, lai 
nozarei atļautu pielāgot motoru jaunajām tehnoloģijām. Pārejas periods sāktos direktīvas 
spēkā stāšanās sākumā, kas nozīmētu, ka apmēram divi gadi sakristu ar direktīvas 
transponēšanas periodu, un viens gads atliktu pielāgojumiem. 

3.3. apakšrisinājums. Pārejas periods visiem motoru ražotājiem un speciāls pārejas periods 
mazajiem un vidējiem motoru ražotājiem, kas ES tirgū laiž SI piekarināmos motorus ≤ 
15 kW (3+3 gadi) 

Šajā risinājumā apvienots pārejas periods kā vispārējais riska mazināšanas pasākums motoru 
ražotājiem un īpašs, MVU paredzēts pasākums, jo MVU testā noskaidrots, ka atbilstības 
izmaksu ziņā tie ir aizsargāti vismazāk.  

 

 

B. Motoru trokšņu emisiju robežvērtības  
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1. risinājums. Neveikt nekādas darbības. 

Saglabā direktīvā noteiktās trokšņu emisiju robežvērtības. 

2. risinājums. Augstākas trokšņu emisiju robežvērtības 

Atpūtas laivām tiktu noteiktas stingrākas pašreizējās ES trokšņu emisiju robežvērtības. 

C. RCD vienādošana ar jauno tiesisko regulējumu 

Tā kā pieņemta Regula (EK) Nr. 765/2008 un Lēmums 768/2008/EK, nepieciešams atpūtas 
laivu direktīvu saskaņot ar jaunā tiesiskā regulējuma principiem. Būtībā tas nozīmē 
pienākumu paredzēšanu uzņēmumiem, kompetences jomu noteikšanu atbilstības novērtēšanas 
struktūrām un tirgus uzraudzības iestādēm, jaunus atbilstības novērtēšanas moduļus un jaunu 
CE zīmes statusu. 

5. IETEKMES ANALĪZE 

A. Augstāku izplūdes gāzu emisiju robežvērtību ietekme 

1.risinājums. Emisiju robežvērtības nemaina 

Šim risinājumam ir divi galvenie problēmjautājumi: ietekme uz vidi un tirdzniecību. Pirmkārt, 
NOx koncentrācijas var īstermiņā pārsniegt jahtu ostām izvirzītos vides kvalitātes standartus. 
Otrkārt, ja saglabātu pašreizējās robežvērtības, motoru ražotāji varētu gribēt uzstādīt motorus, 
kas rada lielāku piesārņojumu un atbilst I posmam, nevis tīrākus un dārgākus motorus, kas 
atbilst ASV standartiem. Otrkārt, šajā risinājumā ir iekšējā tirgus sadrumstalotības risks, jo, 
iespējams, ka tiks pieņemti atšķirīgi reģionāli noteikumi par ātruma ierobežojumiem utt. 

2. risinājums. II posma izplūdes gāzu emisiju robežvērtības  

Ja ierobežotu izplūdes gāzu emisiju līmeņus, robežvērtības pielīdzinot ES un ASV jūras 
atpūtas laivu motoriem, tiktu panākti uzlabojumi vides jomā, bet motoru ražotājiem dārgāk 
izmaksātu arī atbilstības nodrošināšana. 

Novērsto zaudējumu vērtība/gadā salīdzinājumā ar 1. risinājumu 

 

Vidējais 
ietaupījums gadā 
– novērstie 
zaudējumi 
(M€)/emisiju (NOx) 
tonna 

Vidējais 
ietaupījums gadā 
– novērstie 
zaudējumi 
(M€)/emisiju (PM) 
tonna 

2. risinājums. II posms 9,5 M€ - 45,5 M€ 3,2 M€ - 18,2 M€ 

 

 

Kopējo atbilstības nodrošināšanas izmaksu aplēses /gadā 



 

LV 5   LV 

 CI motori SI motori 

2. risinājums. II posms  5,7 M€ - 19 M€ 5,1 M€ - 10,6 M€ 

 

3. risinājums. II posms izplūdes gāzu emisiju robežvērtības kopā ar dažādiem riska 
mazināšanas pasākumiem motoru ražotājiem 

Augstāku emisiju standartu izpilde radīs papildu izmaksas. Tādēļ tika novērtēti pasākumi 
sociālekonomisko izmaksu mazināšanai. 

3.1. apakšrisinājums. Elastīguma shēma 

Risinājums izmantot elastīguma shēmas tālāk netika aplūkots. Tas domāts nevis pašam 
motoru ražotājam, bet gan īpašam gadījumam, kad oriģinālaprīkojuma ražotājam 
nepieciešams vairāk laika, lai iekārtu izkārtojumu pielāgotu jaunajiem motoriem. 

3.2. apakšrisinājums. Pārejas periods visiem motoru ražotājiem 

Šā risinājuma mērķis ir atvēlēt ražotājiem triju gadu pārejas periodu; tas atspoguļo ASV 
pieļauto elastīgumu un laiku, kad ASV būs pilnībā piemērojamas izplūdes gāzu emisiju 
robežvērtības. Jau tagad vairākuma motoru ražotāju produkcijai jāatbilst minētajām 
robežvērtībām. 

Novērsto zaudējumu vērtība/gadā salīdzinājumā ar 1. risinājumu 

 

Vidējais 
ietaupījums gadā 
– novērstie 
zaudējumi 
(M€)/emisiju (NOx) 
tonna 

Vidējais 
ietaupījums 
gadā – novērstie 
zaudējumi 
(M€)/emisiju 
(PM) tonna 

3.2. apakšrisinājums. II posms + pārejas perioda 
pagarinājums 7,1 M€ - 34,2 M€ 2,4 M€ - 13,7 M€ 

Kopējo atbilstības nodrošināšanas izmaksu aplēses/gadā 

 CI motori SI motori 

3.2. apakšrisinājums. II posms + pārejas perioda 
pagarinājums 2 M€ - 8 M€ 1,8 M€ - 5 M€ 

Ja nosaka pārejas periodu, tad uzņēmumi var mazināt II posma robežvērtību nelabvēlīgās 
saimnieciskās sekas, un vienlaikus tas nerada administratīvo slogu. Tomēr tika veikts MVU 
tests, jo, iespējams, šis risinājums vēl nav pilnībā pielāgots īpašajām MVU vajadzībām. 

MVU tests atklāja, ka, lai ievērotu jaunās emisiju robežvērtības, radīsies papildu izdevumi 
atbilstības nodrošināšanai un daļēji arī administratīvo izmaksu dēļ. Salīdzinājumā ar lielajiem 
uzņēmumiem MVU nav likviditātes un pieejams finansējums, ar ko segt minētos 
ieguldījumus. Apspriedes ar ieinteresētajām personām atklāja, ka MVU, SI motoru ražotāji, 
kas izgatavo mazjaudīgus motorus, saskarsies ar nopietnām grūtībām panākt atbilstību 
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II posma robežvērtībām. Tas attiecas uz mazjaudas SI piekarināmajiem motoriem (t.i. PN ≤ 15 
kW), jo šāda motora, kas atbilst augstākām emisiju robežvērtībām, izstrādei vajag lielus 
līdzekļus. Tā kā mazjaudīgie motori nav ienesīgi, salīdzinājumā ar lieljaudīgo motoru 
kategorijām paiet vairāk laika, līdz tiek atgūti līdzekļi.  

3.3. apakšrisinājums. Pārejas periods visiem motoru ražotājiem un speciāls pārejas periods 
mazajiem un vidējiem motoru ražotājiem, kas ES tirgū laiž SI piekarināmos motorus 
≤ 15 kW (3+3 gadi) 

Aplēsa, ka šā riska mazināšanas pasākuma ietekme uz vidi ir aptuveni par 6,16 tonnu/gadā 
HC+NOx emisiju vairāk nekā 3.2. apakšrisinājumā. Gadā tas kopumā atbilstu 0,015 % 
HC+NOx emisiju. Raugoties uz kopējām atpūtas laivu izplūdes gāzu emisijām gadā, šim 
skaitlim nav lielas nozīmes. Ja pārejas periodu pagarinātu par 3 gadiem, mazie un vidējie SI 
motoru ražotāji nebūtu spiesti pārtraukt to ražošanu. Globāli SI motoru mazo un vidējo 
ražotāju tirgus daļa ir aptuveni 0,5 %. Tāpēc papildu profilakses pasākums, kas noteikts par 
labu minētajiem ražotājiem, saistīts ar minimālu ietekmi uz tirgu. 

Risinājumu salīdzinājums  

 

Vidējās HC+NOx 
emisiju izmaiņas 

gadā (%)  

Vidējās PM 
emisiju izmaiņas 

gadā (%)  

Vidējās CO 
emisiju izmaiņas 

gadā (%)  

2. risinājums. II posma 
robežvērtības -26,51% -45,08% 20,56% 

3.1. apakšrisinājums. II posms + 
elastīguma shēma -23,96% -28,20% 17,99% 

3.2. apakšrisinājums. II posms + 
pārejas perioda pagarinājums -19,88% -33,81% 15,42% 

3.3. apakšrisinājums. II posms + 
pārejas perioda pagarinājums + 
terminēta atkāpe mazajiem un 
vidējiem SI motoru ražotājiem -19,78% -33,81% 15,36% 

Tīrais saimnieciskais ieguvums (ietaupījumu/izmaksu analīze) 

  Tīrais ieguvums (M€) 

2. risinājums. II posma robežvērtības 1,9 M€ - 34,1 M€ 

3.1. apakšrisinājums. II posms + elastīguma shēma 4,8 M€ - 34,6 M€ 

3.2. apakšrisinājums. II posms + pārejas perioda pagarinājums 5,7 M€ - 34,9 M€ 



 

LV 7   LV 

3.3. apakšrisinājums. II posms + pārejas perioda pagarinājums + 
īpaša atkāpe mazajiem un vidējiem SI motoru ražotājiem 5,7 M€ - 34,8 M€ 

Sociālās ietekmes salīdzinājums vienības/gadā  

  Likvidētās darba vietas 
kopā (CI motori)  

Likvidētās darba vietas 
kopā (SI motori)  

2. risinājums. II posma robežvērtības mazāk par 100  mazāk par 100  

3.1. apakšrisinājums. II posms + 
elastīguma shēma mazāk par 10  mazāk par 100  

3.2. apakšrisinājums. II posms + pārejas 
perioda pagarinājums 

darba vietas, visticamāk, 
nelikvidēs mazāk par 100 

3.3. apakšrisinājums. II posms + pārejas 
perioda pagarinājums + īpaša atkāpe 
mazajiem un vidējiem SI motoru 
ražotājiem 

darba vietas, visticamāk, 
nelikvidēs 

darba vietas, visticamāk, 
nelikvidēs 

Būtībā visi risinājumi ļauj sasniegt vispārējos mērķus, jo tie, pirmkārt, samazina gaisa 
piesārņotāju nonākšanu vidē, otrkārt, tie rada vienotu tiesisko regulējumu motoru ražotājiem, 
kas darbojas ES tirgū, un, treškārt, nodrošina motoru emisiju prasību vienādošanu ar ASV 
prasībām. Tomēr 2. risinājums pietiekamā mērā nesasniedz īpašo mērķi aizsargāt 
neaizsargātos mazos uzņēmumus, lai to stāvoklis tirgū nepasliktinātos. Tas ņemts vērā 
3.3. apakšrisinājumā.  

Mazajiem un vidējiem uzņēmumiem tas ir labākais kompromiss vides ietekmes un 
sociālekonomisko zaudējumu ziņā. Tādēļ to izraudzījās par labāko risinājumu.  

B. Kā trokšņu emisiju robežvērtības ietekmēs motorus  

Pirmais risinājums: Ietekme, ja neveic nekādas darbības 

Ja saglabās pašreizējās trokšņu emisiju robežvērtības, tiks garantēta iekšējā tirgus darbība, 
pateicoties saskaņotai trokšņu robežvērtībai, taču vienlaikus ietaupīs ar atbilstības 
nodrošināšanu saistītās izmaksas uzņēmumiem, kam nebūs jāiegulda līdzekļi jaunās 
tehnoloģijās, lai ievērotu prasītās emisiju robežvērtības. Būs iespējami lielāki vides 
aizsardzības sasniegumi, pateicoties individuāliem nacionālajiem pasākumiem, kas izveidoti 
atsevišķi katras valsts teritorijām, kurās izmanto atpūtas laivas.  

Dalībvalstīm būtu laiks izveidot īpašus pasākumus, kas tām ļautu rezultatīvi ierobežot troksni, 
jo to rada ne tikai atpūtas laivas motors.  

2. risinājums. Augstāku trokšņu emisiju robežvērtību ietekme  

Laivas radītais troksnis nav vienīgais trokšņu avots, ir vairāki faktori: laivas 
ekspluatācija/ātrums, motora un korpusa radītais troksnis, subjektīvi teritorijas kritēriji, 
personas, kuras uztver troksni utt. Cik minētie faktori ir būtiski, atkarīgs no konkrētās laivas. 
Direktīva var paredzēt rīcību tikai laivu radīta trokšņu emisiju gadījumā, kas mērīts sterilos 
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apstākļos, tādēļ tā var mainīt tikai dažus avotus, kas emitē kopumā radīto troksni, ko uztver 
lietotājs/tuvumā esošas personas. Vēlamo kopējā trokšņu samazinājumu nepanāktu, paredzot 
tikai viena faktora (piemēram, motoru trokšņu emisijas) ierobežojumu, turklāt ražotājiem 
radītu lielas izmaksas atbilstības nodrošināšanai.  

Kopējo trokšņu robežvērtības, kas panākams, samazinot motoru radīto troksni  

Motora tips:  Motora radītā trokšņu 
samazinājums (dB) 

Laivas radītā trokšņu 
samazinājums kopā (dB) 

Piekarināmais PN > 40 kW -6 / -8 -3 

Piekarināmais 10 < PN > 40 
kW -4 / -5 -3 

Piekarināmais PN < 10 kW -4 / -5 -3 

PWC PN > 40kW -4 
-3 

-3 
-2 / -1 

 

C. RCD un jaunā tiesiskā regulējuma (NLF) vienādošanas pasākumu ietekme 

Vairākumā gadījumu ietekme būs pozitīva, jo horizontālie noteikumi precizē konkrētus 
jautājumus, kas pagaidām ir neskaidri. Tiesiskā noteiktība būs visu ieinteresēto personu 
interesēs: uzņēmumu, dalībvalstu un ES pārvalžu, kā arī patērētāju interesēs. Daži jaunie 
pienākumi, kas izvirzīti uzņēmumiem, tos ietekmēs finansiāli, radot jaunas izmaksas.  

6. UZRAUDZĪBA UN NOVĒRTĒŠANA 

Galvenais līdzeklis ir dalībvalstu kompetento iestāžu veikta tirgus uzraudzība. Komisija 
noteiks problēmas, kas saistītas ar pareizu atpūtas laivu direktīvas piemērošanu,  

• ar regulāru ziņojumu palīdzību, ko dalībvalstis sūta Komisijai, 

• rīkojot ADCO grupas sanāksmes, 

• ar informācijas apmaiņas sistēmas palīdzību, ko paredz Regulas 765/2008/EK 
23. pants,  

• sazinoties ar paziņoto struktūru grupu, kura koordinē vienotu atbilstības novērtēšanas 
noteikumu piemērošanu. 


