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Menettelyjen symbolit

* Kuulemismenettely
*** Hyväksyntämenettely

***I Tavallinen lainsäätämisjärjestys (ensimmäinen käsittely)
***II Tavallinen lainsäätämisjärjestys (toinen käsittely)

***III Tavallinen lainsäätämisjärjestys (kolmas käsittely)

(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.)

Tarkistukset säädösesitykseen

Parlamentin tarkistuksissa ehdotetut säädösesityksen muutokset merkitään 
lihavoidulla kursiivilla. Pelkkää kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta 
vastaavien yksiköiden huomio sellaisiin säädösesityksen osiin, jotka 
ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa tekstissä (esimerkiksi selvästi 
virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois jääneet kohdat).
Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta vastaavat yksiköt.

Säädösesityksellä muutettavaan olemassa olevaan säädökseen tehtävän 
tarkistuksen tunnistetiedoissa mainitaan kolmannella rivillä muutettavan 
säädöksen tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan 
paikannus. Kun parlamentin tarkistukseen sisältyy olemassa olevan 
säännöksen tai määräyksen tekstiä, johon säädösesityksessä ei ole ehdotettu 
muutoksia, kyseinen teksti lihavoidaan. Merkintä [...] tarkoittaa, että 
kyseisestä kohdasta on poistettu tekstiä.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi huviveneistä ja 
vesiskoottereista
(COM(2011)0456 – C7-0212/2011 – 2011/0197(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(COM(2011)0456),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan 
sekä 114 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan 
parlamentille (C7-0212/2011),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

– ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 8. joulukuuta 2011 antaman 
lausunnon1,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

– ottaa huomioon sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan mietinnön sekä ympäristön, 
kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan ja liikenne- ja 
matkailuvaliokunnan lausunnot (A7-0000/2012),

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 
kansallisille parlamenteille.

Tarkistus 1
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Jotta helpotettaisiin direktiivin 
ymmärtämistä ja yhdenmukaista 
soveltamista, on myös aiheellista määritellä 

(8) Jotta helpotettaisiin direktiivin 
ymmärtämistä ja yhdenmukaista 
soveltamista, on myös aiheellista määritellä 

                                               
1 EUVL C ... / Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
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tällä alalla käytettävät käsitteet ”omaan 
käyttöön rakennetut vesikulkuneuvot” ja 
”yksityinen maahantuoja”.

tällä alalla käytettävät käsitteet "omaan 
käyttöön rakennetut vesikulkuneuvot" ja 
"yksityinen maahantuoja". Nykyistä 
"moottorin" määritelmää olisi 
laajennettava niin, että se kattaa myös 
innovatiiviset käyttövoimaratkaisut.

Or. en

Perustelu

Nykyistä "moottorin" määritelmää on muutettava hybridijärjestelmien käyttöönoton vuoksi ja 
koska markkinoille saatetaan tulevaisuudessa tuoda muitakin uusia järjestelmiä.

Tarkistus 2
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Huviveneitä koskevan direktiivin 
94/25/EY muuttamisesta annetun 
direktiivin 2003/44/EY 2 artiklan nojalla 
annetussa kertomuksessa19, joka koskee 
mahdollisuuksia parantaa edelleen 
huviveneiden moottorien 
ympäristöominaisuuksia, arvioidaan 
vaihtoehtoja huvivenemoottorien 
pakokaasupäästörajojen pienentämiseksi 
edelleen. Kertomuksessa todetaan, että on 
aiheellista asettaa direktiivin 2003/44/EY 
mukaisia raja-arvoja tiukemmat raja-arvot. 
Raja-arvot olisi asetettava sellaisiksi, että 
niissä otetaan huomioon puhtaan 
venemoottoriteknologian kehitys ja 
mahdollistetaan pyrkimykset 
pakokaasupäästörajojen 
maailmanlaajuiseen yhdenmukaistamiseen. 
Hiilimonoksidin raja-arvoja olisi kuitenkin 
korotettava, jotta voitaisiin mahdollistaa 
muiden ilmansaasteiden merkittävä 
väheneminen ja varmistaa, että sääntöjen 
noudattamisesta aiheutuvat kustannukset 
pysyvät kohtuullisina.

(21) Huviveneitä koskevan direktiivin 
94/25/EY muuttamisesta annetun 
direktiivin 2003/44/EY 2 artiklan nojalla 
annetussa kertomuksessa19, joka koskee 
mahdollisuuksia parantaa edelleen 
huviveneiden moottorien 
ympäristöominaisuuksia, arvioidaan 
vaihtoehtoja huvivenemoottorien 
pakokaasupäästörajojen pienentämiseksi 
edelleen. Kertomuksessa todetaan, että on 
aiheellista asettaa direktiivin 2003/44/EY 
mukaisia raja-arvoja tiukemmat raja-arvot. 
Raja-arvot olisi asetettava sellaisiksi, että 
niissä otetaan huomioon puhtaan 
venemoottoriteknologian kehitys ja 
mahdollistetaan pyrkimykset 
pakokaasupäästörajojen 
maailmanlaajuiseen yhdenmukaistamiseen. 
Hiilimonoksidin raja-arvoja olisi kuitenkin 
korotettava, jotta voitaisiin mahdollistaa 
muiden ilmansaasteiden merkittävä 
väheneminen ja varmistaa, että sääntöjen 
noudattamisesta aiheutuvat kustannukset 
pysyvät kohtuullisina. Ehdotetut 
hiilimonoksidin raja-arvot ovat osa 
strategiaa, jolla pyritään mahdollisimman 
tiukkoihin kokonaispäästövähennyksiin, 
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jotka ovat teknisesti toteutettavissa ja 
voidaan panna toimeen mahdollisimman 
pian, mutta varmistetaan samalla, että 
toimialaan kohdistuvat sosiaalis-
taloudelliset vaikutukset pysyvät 
hyväksyttävällä tasolla.

Or. en

Perustelu

Komissio suoritti laajoja kuulemisia ennen kuin määritti ehdotuksessa esitetyt 
pakokaasupäästörajat, joita kaikki tärkeimmät sidosryhmät pitävät parhaana kompromissina 
ilmansaasteiden vähentämiseksi.

Tarkistus 3
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 21 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(21 a) Lisäksi olisi syytä täsmentää, että 
rinnakkaishybridijärjestelmien on oltava
tämän direktiivin säännösten mukaisia 
toisin kuin sarjahybridien, joissa moottori 
lataa akkua. Näin ollen 
hybridijärjestelmien moottorien olisi 
tarvittaessa noudatettava tässä 
direktiivissä asetettuja 
pakokaasupäästörajoja.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella selvennetään, minkälaisten moottorien on pysyttävä pakokaasupäästöille 
asetetuissa rajoissa. Sarjahybrideissä on lataava moottori, suuri akusto ja potkuriakseliin 
kytketty sähkömoottori. Koska lataavaa moottoria ei ole kytketty akseliin, sarjahybridiä ei 
luokitella moottoriksi, eikä näihin generaattoreihin sovelleta tämän direktiivin 
pakokaasupäästövaatimuksia.

Tarkistus 4
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 22 kappale
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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. Koska 
hybridijärjestelmien moottorit eroavat 
ominaisuuksiltaan tavanomaisista 
polttomoottoreista, olisi lisäksi kehitettävä 
veneisiin asennettujen 
hybridijärjestelmien testisykli, jossa tämä 
otetaan huomioon.

Or. en

Perustelu

Tarkistus ei kaipaa perusteluja.

Tarkistus 5
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti Tarkistus

(26) Toissijaisuusperiaatteen mukaisesti 
tämän direktiivin säännöksillä ei saa olla 
vaikutusta jäsenvaltioiden oikeuteen 
asettaa tarpeellisiksi katsomiaan 
vaatimuksia tietyillä vesialueilla 
liikkumiselle ympäristön ja vesiteiden 
suojelemiseksi ja niillä liikkuvien 
turvallisuuden varmistamiseksi, sillä 
edellytyksellä, että kyseiset säännökset 
eivät velvoita muuttamaan tämän 
direktiivin vaatimusten mukaista 
vesikulkuneuvoa.

(26) Toissijaisuusperiaatteen mukaisesti 
tämän direktiivin säännöksillä ei saa olla 
vaikutusta jäsenvaltioiden oikeuteen 
asettaa tarpeellisiksi katsomiaan 
vaatimuksia tietyillä vesialueilla 
liikkumiselle ympäristön ja vesiteiden 
suojelemiseksi ja niillä liikkuvien 
turvallisuuden varmistamiseksi, sillä 
edellytyksellä, että kyseiset säännökset 
eivät velvoita muuttamaan tämän 
direktiivin vaatimusten mukaista 
vesikulkuneuvoa ja että ne ovat 
perusteltuja ja oikeassa suhteessa 
asetettuun tavoitteeseen.

Or. en

Perustelu

Tarkistus ei kaipaa perusteluja.
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Tarkistus 6
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 39 kappale

Komission teksti Tarkistus

(39) Tekniikan kehittymisen ja uuden 
tieteellisen näytön huomioon ottamiseksi 
komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
säädösvallan siirron nojalla annettavia 
delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan 
liitteessä I olevan B osan 2 kohtaa ja 
liitteessä I olevan C osan 1 kohtaa, lukuun 
ottamatta suoria tai epäsuoria muutoksia 
pakokaasu- tai melupäästöarvoihin sekä 
Frouden lukuun ja teho-uppouma-
suhdearvoon, sekä liitteitä V, VII ja IX. On 
erityisen tärkeää, että komissio asiaa 
valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset 
kuulemiset, myös asiantuntijatasolla.

(39) Tekniikan kehittymisen ja uuden 
tieteellisen näytön huomioon ottamiseksi 
komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
säädösvallan siirron nojalla annettavia 
delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan 
liitteessä I olevan B osan 2 kohtaa ja 
liitteessä I olevan C osan 1 kohtaa, lukuun 
ottamatta suoria tai epäsuoria muutoksia 
pakokaasu- tai melupäästöarvoihin sekä 
Frouden lukuun ja teho-uppouma-
suhdearvoon, hybridimoottoreihin 
sovellettavien testisyklien käyttöön 
ottamiseksi ja biopolttoaineita sisältävien 
testipolttoaineiden sisällyttämiseksi 
testipolttoaineiden taulukkoon, kun nämä 
testipolttoaineet on hyväksytty 
kansainvälisesti, ja joilla muutetaan
liitteitä V, VII ja IX. On erityisen tärkeää, 
että komissio asiaa valmistellessaan 
toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös 
asiantuntijatasolla.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksessa täsmennetään muutokset, jotka on tehtävä uusien biopolttoaineseosten ja 
hybridijärjestelmien käyttöönoton vuoksi.

Tarkistus 7
Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Se seikka, että samaa vesikulkuneuvoa 
voidaan vuokrata tai käyttää vapaa-ajan 
veneilykoulutukseen, ei estä 
vesikulkuneuvon kuulumista tämän 

3. Vesikulkuneuvot, joita myös 
vuokrataan tai käytetään vapaa-ajan 
veneilykoulutukseen, kuuluvat tämän 
direktiivin soveltamisalaan.
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direktiivin soveltamisalaan, kun se 
saatetaan unionin markkinoille 
virkistyskäyttöä varten.

Or. en

Perustelu

Huviveneitä koskevissa suuntaviivoissa vuodelta 2008 todetaan, että vuokrattavat huviveneet 
kuuluvat direktiivin soveltamisalaan kuten myös vapaa-ajan veneilykoulutukseen käytettävät 
huviveneet. Tällä selvennyksellä varmistetaan yhtäläinen tulkinta eri jäsenvaltioissa, millä on 
erityistä merkitystä Kansainvälisen merenkulkujärjestön MARPOL-yleissopimuksen 
soveltamisen kannalta.

Tarkistus 8
Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. ”huviveneellä” urheiluun tai vapaa-ajan 
viettoon tarkoitettua venettä, jonka rungon 
pituus on yhdenmukaistetun standardin 
mukaisesti mitattuna 2,5 metristä 
24 metriin, tyypistä tai käyttövoimasta 
riippumatta;

2. "huviveneellä" urheiluun tai vapaa-ajan 
viettoon tarkoitettua vesikulkuneuvoa, 
jonka rungon pituus on yhdenmukaistetun 
standardin mukaisesti mitattuna 
2,5 metristä 24 metriin, tyypistä tai 
käyttövoimasta riippumatta;

Or. en

Perustelu

Direktiiviehdotuksessa ei ole veneen määritelmää. Siksi tarkistuksella muutetaan huviveneen 
määritelmää.

Tarkistus 9
Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. ”vesiskootterilla” urheiluun tai vapaa-
ajan viettoon tarkoitettua 
vesikulkuneuvoa, jonka pituus on alle 
4 metriä, jossa on polttomoottori, jonka 
pääasiallinen käyttövoiman lähde on 
vesisuihkupumppu ja joka on suunniteltu 

3. "vesiskootterilla" alusta, jonka pituus on 
alle 4 metriä, jossa on polttomoottori, 
jonka pääasiallinen käyttövoiman lähde on 
vesisuihkupumppu ja joka on suunniteltu 
siten, että venettä käyttävä henkilö tai 
henkilöt istuvat, seisovat tai ovat polvillaan 
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siten, että venettä käyttävä henkilö tai 
henkilöt istuvat, seisovat tai ovat polvillaan 
rungon päällä pikemminkin kuin sisällä;

rungon päällä pikemminkin kuin sisällä;

Or. en

Perustelu

Korvataan ehdotettu määritelmä direktiivin 2003/44/EY määritelmällä, jota käytetään 
kansainvälisesti, myös asianomaisessa ISO-standardissa.

Tarkistus 10
Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. ”moottorilla” käyttövoimana käytettävää 
bensiini- tai dieselpolttomoottoria;

5. "moottorilla" suoraan tai epäsuorasti
käyttövoimana käytettävää bensiini- tai 
dieselpolttomoottoria;

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella varmistetaan, että kaikenlaisten hybridijärjestelmien on täytettävä liitteessä I 
olevan B osan pakokaasupäästövaatimukset.

Tarkistus 11
Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. ”vesikulkuneuvon merkittävällä 
muutoksella” olemassa olevan 
vesikulkuneuvon muutosta, jossa 
muutetaan vesikulkuneuvon käyttövoima 
tai johon liittyy moottorin merkittävä 
muutos taikka joka muuttaa 
vesikulkuneuvoa siinä määrin, että sitä on 
pidettävä uutena vesikulkuneuvona;

7. "vesikulkuneuvon merkittävällä 
muutoksella" olemassa olevan 
vesikulkuneuvon muutosta, jossa 
muutetaan vesikulkuneuvon käyttövoima 
tai johon liittyy moottorin merkittävä 
muutos taikka joka muuttaa 
vesikulkuneuvoa siinä määrin, että se 
vaikuttaa tässä direktiivissä säädettyjen 
olennaisten turvallisuus- ja 
ympäristövaatimusten täyttymiseen;

Or. en
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Perustelu

Koska alkuperäinen sanamuoto jättää tulkinnanvaraa, "vesikulkuneuvon merkittävä muutos" 
olisi määriteltävä tarkemmin. Vesikulkuneuvon merkittävä muutos määritellään uudelleen, ja 
sanamuoto on nyt tarkkaan harkittu, jottei kaikkia moottorin ominaisuuksien muutoksia 
pidettäisi automaattisesti "merkittävinä".

Tarkistus 12
Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Yksityisten maahantuojien velvollisuudet Rakentamisen jälkeiseen arviointiin 
liittyvät yksityisten maahantuojien 
velvollisuudet

Or. en

Perustelu

Artiklan alkuperäinen otsikko voi olla harhaanjohtava, koska ei ole selvää, että sen kaikki 
kolme kohtaa liittyvät rakentamisen jälkeiseen arviointiin. Jos tätä ei täsmennetä otsikossa, 
artiklaa sovellettaisiin kaikkeen yksityiseen maahantuontiin riippumatta siitä, tuodaanko 
maahan vene, jolle on tehtävä rakentamisen jälkeinen arviointi, vai vene, jolla on jo 
CE-merkintä.

Tarkistus 13
Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) vesikulkuneuvot ja varusteet, joiden 
katsotaan täyttävän liitteessä I esitetyt 
olennaiset vaatimukset;

a) vesikulkuneuvot ja liitteessä II 
tarkoitetut varusteet, joiden katsotaan 
täyttävän liitteessä I esitetyt olennaiset 
vaatimukset;

Or. en

Perustelu

Tulkintavirheiden välttämiseksi liitteessä II luetelluista varusteista on vaadittava 
CE-merkintä.
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Tarkistus 14
Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) sisämoottorit ja kiinteällä 
pakoputkistolla varustamattomat 
sisäperämoottorit, joiden katsotaan 
täyttävän liitteessä I olevassa B ja C osassa
esitetyt pakokaasupäästöjä koskevat 
vaatimukset.

d) sisämoottorit ja kiinteällä 
pakoputkistolla varustamattomat 
sisäperämoottorit, joiden katsotaan 
täyttävän liitteessä I olevassa B osassa
esitetyt pakokaasupäästöjä koskevat 
vaatimukset.

Or. en

Perustelu

Liitteessä I oleva C osa koskee melupäästöjen raja-arvoja, eikä sitä ole syytä mainita tässä. 
Sisämoottoreiden ja kiinteällä pakoputkistolla varustamattomien sisäperämoottoreiden 
CE-merkintä kattaa vain pakokaasupäästöt eikä melupäästöjä, koska tämäntyyppisten 
moottoreiden melutason testaus on suoritettava ja sen suorittaa aluksen rakentaja, kun 
moottori on asennettu runkoon.

Tarkistus 15
Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 1 kohta – b alakohta – ii alakohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

jos noudatetaan liitteessä I olevan A osan 
3.2 ja 3.3 kohtaan liittyviä 
yhdenmukaistettuja standardeja: moduuli 
A1 (sisäinen tuotannonvalvonta ja 
valvottu tuotetestaus), moduuli B 
(EU-tyyppitarkastus) yhdessä moduulin C, 
D, E tai F kanssa, moduuli G 
(yksikkökohtaiseen tarkastukseen 
perustuva vaatimustenmukaisuus) tai 
moduuli H (täydelliseen 
laadunvarmistukseen perustuva 
vaatimustenmukaisuus),

jos noudatetaan liitteessä I olevan A osan 
3.2 ja 3.3 kohtaan liittyviä 
yhdenmukaistettuja standardeja: moduuli B 
(EU-tyyppitarkastus) yhdessä moduulin C, 
D, E tai F kanssa, moduuli G 
(yksikkökohtaiseen tarkastukseen 
perustuva vaatimustenmukaisuus) tai 
moduuli H (täydelliseen 
laadunvarmistukseen perustuva 
vaatimustenmukaisuus),

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella palautettaan direktiivin tekstiin säännöt, jotka ovat olleet voimassa 
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vuodesta 1994. Ei ole suotavaa, että yli 12-metrinen C-luokan vesikulkuneuvo voi lähteä 
vesille ilman, että ilmoitettu laitos on tarkastanut sen suunnittelun. Tarkistuksessa ehdotettu 
testaus merkitsee vakavuuden ja kelluvuuden kaksinkertaista testausta mutta sisältää 
tarkoituksenmukaisia lisätestejä.

Tarkistus 16
Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Moduulissa B tarkoitettu tuotantotyyppi 
voi kattaa useita tuotemuunnoksia, jos 
muunnosten väliset erot eivät vaikuta 
tuotteen turvallisuustasoon eivätkä 
muihin tuotetta koskeviin 
suoritusvaatimuksiin.

Moduulissa B tarkoitettu tuotantotyyppi 
voi kattaa useita tuotemuunnoksia, jos

a) muunnosten väliset erot eivät vaikuta 
tuotteen turvallisuustasoon eivätkä 
muihin tuotetta koskeviin 
suoritusvaatimuksiin ja
b) tuotemuunnokset mainitaan 
vastaavassa 
EU-tyyppitarkastustodistuksessa, 
tarvittaessa muuttamalla alkuperäistä 
todistusta.

Or. en

Perustelu

Voi olla, että markkinoille saatetun tuotteen tyyppimerkintä eroaa 
EU-tyyppitarkastustodistuksessa mainitusta merkinnästä. Tällöin on epäselvää, kattaako 
todistus tuotteen vai ei. Tarkistuksella korjataan tämä epäkohta.

Tarkistus 17
Ehdotus direktiiviksi
49 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) liitteessä I olevan B osan 2.3.1 kohta 
hybridimoottoreihin sovellettavien 
testisyklien lisäämiseksi;
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Or. en

Perustelu

Hybridimoottorien käyttöönotto edellyttää, että tälle teknologialle kehitetään erityisiä 
testisyklejä. Tarkistuksessa ehdotetaan, että komissio lisää liitteeseen sille siirretyn 
säädösvallan nojalla hybridimoottoreiden testisyklejä, kun tällaiset testisyklit on saatu 
sovittua kansainvälisesti.

Tarkistus 18
Ehdotus direktiiviksi
49 artikla – 1 kohta – a b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a b) liitteessä I olevan B osan 2.5 kohta 
biopolttoaineita sisältävien 
testipolttoaineiden lisäämiseksi, kun on 
sovittu yhteisiin kansainvälisiin 
testipolttoaineisiin sovellettavista 
vaatimuksista;

Or. en

Perustelu

Biopolttoaineiden maailmanlaajuinen sisällyttäminen standardipolttoaineisiin edellyttää 
vastaavien testipolttoaineiden kehittämistä. Tarkistuksessa ehdotetaan, että komissio lisää 
liitteeseen sille siirretyn säädösvallan nojalla biopolttoaineita sisältäviä testipolttoaineita, 
kun tällaiset testipolttoaineet on saatu sovittua kansainvälisesti.

Tarkistus 19
Ehdotus direktiiviksi
53 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Komissio antaa viimeistään ...* 
merkittävät markkina-aloitteet huomioon 
ottaen Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle kertomuksen teknisistä 
mahdollisuuksista pienentää edelleen 
huviveneiden moottoreiden päästöjä ja 
ottaa siinä huomioon teknologian 
kustannustehokkuuden ja tarpeen sopia 
alan maailmanlaajuisesti 
yhdenmukaistetuista arvoista. 
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Kertomukseen liitetään tarvittaessa asiaa 
koskeva lainsäädäntöehdotus.
__________________

*Virallinen lehti: lisätään päivämäärä, 
joka on viisi vuotta 57 artiklan 1 kohdan 
toisessa alakohdassa tarkoitetusta 
päivämäärästä.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksessa esitetään harkittavaksi seuraavan päästövähennysvaiheen käyttöönottoa 
(vaihe III). Ensimmäinen säännös on muotoiltu siten, että varmistetaan komission huolehtivan 
joustavasti varhaisesta osallistumisesta kaikkiin Yhdysvaltojen ympäristönsuojeluviraston 
aloitteisiin, jotka liittyvät huviveneiden bensiini- ja dieselmoottoreita koskeviin uusiin 
sääntöihin.

Tarkistus 20
Ehdotus direktiiviksi
58 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltiot eivät saa estää sellaisten 
direktiivin 94/25/EY kattamien tuotteiden 
asettamista saataville markkinoilla tai 
käyttöön ottamista, jotka ovat mainitun 
direktiivin mukaisia ja jotka on saatettu 
markkinoille tai otettu käyttöön ennen 
[pp/kk/vvvv] (yksi vuosi 57 artiklan 
1 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetun 
päivän jälkeen).

1. Jäsenvaltiot eivät saa estää sellaisten 
direktiivin 94/25/EY kattamien tuotteiden 
asettamista saataville markkinoilla tai 
käyttöön ottamista, jotka ovat mainitun 
direktiivin mukaisia ja jotka on saatettu 
markkinoille tai otettu käyttöön ennen ...*.

__________________

*Virallinen lehti: lisätään 57 artiklan 
1 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettu 
soveltamispäivämäärä tai 31 päivä 
joulukuuta 2014 sen mukaan, kumpi 
ajankohta on aiempi.

Or. en

Perustelu

Lukuun ottamatta bensiinikäyttöisiä perämoottoreita, joista säädetään 58 artiklan 
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2 kohdassa, muiden moottorityyppien valmistajat voivat noudattaa direktiivin säännöksiä 
vuoden 2014 lopusta alkaen, joten tarkistuksessa esitetään varhaisemman noudattamisen 
sisällyttämistä direktiiviin.

Tarkistus 21
Ehdotus direktiiviksi
Liite 1 – A osa – 1 kohta – taulukko – sarake 1

Komission teksti Tarkistus

Suunnitteluluokka Suunnitteluluokka
A – ”Valtameri” A
B – ”Avomeri” B

C – ”Rannikko” C
D – ”Suojaiset vedet” D

Or. en

Perustelu

Tarkistusta on tarkasteltava yhdessä jäljempänä esitettyjen suunnitteluluokkien muutosten 
kanssa. Tarkistuksessa vahvistetaan suunnitteluluokkaan A sovellettavat (standardia 
vastaavat) ylärajat tuulen voimakkuuden ja aallonkorkeuden suhteen. Suunnitteluluokassa A 
ei täsmennetä "tavallisuudesta poikkeavia olosuhteita", vaikka vain komission 
soveltamisoppaassa annetaan esimerkkejä tällaisista olosuhteista. Enintään 24 metrin pituiset 
huviveneet eivät kestä ankarampia olosuhteita kuin tässä tarkistuksessa kuvatut.

Tarkistus 22
Ehdotus direktiiviksi
Liite 1 – A osa – 1 kohta – taulukko – sarake 2

Komission teksti Tarkistus

Tuulen voimakkuus (boforia) Tuulen voimakkuus (boforia)

yli 8 enintään 10
enintään 8 enintään 8

enintään 6 enintään 6
enintään 4 enintään 4

Or. en
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Perustelu

Tarkistusta on tarkasteltava yhdessä jäljempänä esitettyjen suunnitteluluokkien muutosten 
kanssa. Tarkistuksessa vahvistetaan suunnitteluluokkaan A sovellettavat (standardia 
vastaavat) ylärajat tuulen voimakkuuden ja aallonkorkeuden suhteen. Suunnitteluluokassa A 
ei täsmennetä "tavallisuudesta poikkeavia olosuhteita", vaikka vain komission 
soveltamisoppaassa annetaan esimerkkejä tällaisista olosuhteista. Enintään 24 metrin pituiset 
huviveneet eivät kestä ankarampia olosuhteita kuin tässä tarkistuksessa kuvatut.

Tarkistus 23
Ehdotus direktiiviksi
Liite 1 – A osa – 1 kohta – taulukko – sarake 3

Komission teksti Tarkistus

Merkitsevä aallonkorkeus (H 1/3, metriä) Merkitsevä aallonkorkeus (H 1/3, metriä)

yli 4 enintään 7
enintään 4 enintään 4 

enintään 2 enintään 2 
enintään 0,3 enintään 0,5

Or. en

Perustelu

Tarkasteltava yhdessä jäljempänä tarkistettujen suunnitteluluokkien kanssa. Tarkistuksessa 
vahvistetaan suunnitteluluokkaan A sovellettavat (standardia vastaavat) ylärajat tuulen 
voimakkuuden ja aallonkorkeuden suhteen. Suunnitteluluokassa A ei huomioida "poikkeavia 
olosuhteita", mutta vain komission soveltamisoppaassa annetaan esimerkkejä tällaisista 
olosuhteista. Enintään 24 metrin pituiset huviveneet eivät kestä ankarampia olosuhteita kuin 
tässä tarkistuksessa vahvistetut.

Tarkistus 24
Ehdotus direktiiviksi
Liite 1 – A osa – 1 kohta – 1 alakohta – A kohta

Komission teksti Tarkistus

A. VALTAMERI: suunniteltu pitkille 
matkoille, joiden aikana tuulen 
voimakkuus saattaa olla enemmän kuin 
8 boforia ja merkitsevä aallonkorkeus
ainakin 4 metriä, lukuun ottamatta 
kuitenkaan tavallisuudesta poikkeavia 
olosuhteita, ja joiden aikana nämä veneet 

A. Suunnitteluluokan A huvivene on 
suunniteltu toimimaan olosuhteissa, joissa 
tuulen voimakkuus on enintään 10 boforia 
ja aallonkorkeus sitä vastaava, sekä 
selviytymään ankarammissa olosuhteissa. 
Näitä olosuhteita tavataan pitkillä 
matkoilla, esimerkiksi valtameriä 
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ovat suureksi osaksi omavaraisia. ylitettäessä, tai rannikon läheisyydessä
kuljettaessa satoja meripeninkulmia 
ilman suojaa tuulelta ja aalloilta. 
Puuskittaisen tuulen oletetaan yltyvän 
28 metriin sekunnissa.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksessa yhtenäistetään veneen suunnitteluluokan määritelmä yhdenmukaistetussa 
standardissa EN ISO 12217 käytettyjen termien kanssa, joihin viitataan nyt tai myöhemmin 
useissa saman aihepiirin yhdenmukaistetuissa standardeissa, jotka koskevat pienveneitä 
(esimerkiksi EN ISO 12215, 6185, 15085, 12216, 11812 ja 14946). Suunnitteluluokka A 
säilytetään, mutta viittaukset käyttöalueeseen ja veneilyn tyyppiin poistetaan, koska käyttäjän 
on otettava olosuhteista huomioon tuulen voimakkuus ja aallonkorkeus.

Tarkistus 25
Ehdotus direktiiviksi
Liite 1 – A osa – 1 kohta – 1 alakohta – B kohta

Komission teksti Tarkistus

B. AVOMERI: suunniteltu lähivesillä 
tapahtuville matkoille, joiden aikana
tuulen voimakkuus on enintään 8 boforia ja 
aaltojen merkitsevä korkeus enintään 
4 metriä.

B. Suunnitteluluokan B huvivene on 
suunniteltu käytettäväksi olosuhteissa, 
joissa merkitsevä aallonkorkeus on 
enintään 4 metriä ja tuulen voimakkuus 
on enintään 8 boforia. Näitä olosuhteita 
tavataan lähivesillä tehtävillä riittävän 
pitkillä matkoilla tai rannikkovesillä, 
joilla ei aina ole mahdollista hakeutua 
viipymättä suojaan. Tällaisia olosuhteita 
voi viritä myös sisämerillä, jotka ovat 
riittävän suuria, jotta mainittu 
aallonkorkeus saavutetaan. Puuskittaisen 
tuulen oletetaan yltyvän 21 metriin 
sekunnissa.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksessa yhtenäistetään veneen suunnitteluluokan määritelmä yhdenmukaistetussa 
standardissa EN ISO 12217 käytettyjen termien kanssa, joihin viitataan nyt tai myöhemmin 
useissa saman aihepiirin yhdenmukaistetuissa standardeissa, jotka koskevat pienveneitä 
(esimerkiksi EN ISO 12215, 6185, 15085, 12216, 11812 ja 14946). Suunnitteluluokka B 
säilytetään, mutta viittaukset käyttöalueeseen ja veneilyn tyyppiin poistetaan, koska käyttäjän 
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on otettava olosuhteista huomioon tuulen voimakkuus ja aallonkorkeus.

Tarkistus 26
Ehdotus direktiiviksi
Liite 1 – A osa – 1 kohta – 1 alakohta – C kohta

Komission teksti Tarkistus

C. RANNIKKO: suunniteltu rannikon 
läheisyydessä, suurilla lahdilla, 
joensuistoilla, järvillä ja joilla tapahtuville 
matkoille, joiden aikana tuulen 
voimakkuus on enintään 6 boforia ja 
aaltojen merkitsevä korkeus enintään 
2 metriä.

C. Suunnitteluluokan C vesikulkuneuvo 
on suunniteltu käytettäväksi olosuhteissa, 
joissa merkitsevä aallonkorkeus on 
enintään 2 metriä ja tasaisen tuulen 
tyypillinen voimakkuus on enintään
6 boforia. Näitä olosuhteita tavataan 
tuulelle alttiilla sisävesillä, joensuistoilla 
ja rannikkovesillä kohtalaisissa 
sääolosuhteissa. Puuskittaisen tuulen 
oletetaan yltyvän 17 metriin sekunnissa.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksessa yhtenäistetään veneen suunnitteluluokan määritelmä yhdenmukaistetussa 
standardissa EN ISO 12217 käytettyjen termien kanssa, joihin viitataan nyt tai myöhemmin 
useissa saman aihepiirin yhdenmukaistetuissa standardeissa, jotka koskevat pienveneitä 
(esimerkiksi EN ISO 12215, 6185, 15085, 12216, 11812 ja 14946). Suunnitteluluokka C 
säilytetään, mutta viittaukset käyttöalueeseen ja veneilyn tyyppiin poistetaan, koska käyttäjän 
on otettava olosuhteista huomioon tuulen voimakkuus ja aallonkorkeus.

Tarkistus 27
Ehdotus direktiiviksi
Liite 1 – A osa – 1 kohta – 1 alakohta – D kohta

Komission teksti Tarkistus

D. SUOJAISET VEDET: suunniteltu 
suojaisilla rannikkovesillä, pienillä 
lahdilla, pienillä järvillä, joilla ja 
kanavilla tapahtuville matkoille, joiden 
aikana tuulen voimakkuus on enintään 
4 boforia ja merkitsevä aallonkorkeus 
enintään 0,3 metriä ja satunnaisten, 
esimerkiksi ohi kulkevien alusten 
aiheuttamien, aaltojen korkeus on enintään 
0,5 metriä.

D. Suunnitteluluokan D vesikulkuneuvo 
on suunniteltu käytettäväksi olosuhteissa, 
joissa merkitsevä aallonkorkeus on 
enintään 0,3 metriä ja satunnaisten, 
yksittäisten aaltojen korkeus on enintään 
0,5 metriä ja tasaisen tuulen tyypillinen 
voimakkuus on enintään 4 boforia. Näitä 
olosuhteita tavataan suojaisilla sisävesillä 
ja rannikkovesillä hyvissä 
sääolosuhteissa. Puuskittaisen tuulen 
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oletetaan yltyvän 13 metriin sekunnissa.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksessa yhtenäistetään veneen suunnitteluluokan määritelmä yhdenmukaistetussa 
standardissa EN ISO 12217 käytettyjen termien kanssa, joihin viitataan nyt tai myöhemmin 
useissa saman aihepiirin yhdenmukaistetuissa standardeissa, jotka koskevat pienveneitä 
(esimerkiksi EN ISO 12215, 6185, 15085, 12216, 11812 ja 14946). Suunnitteluluokka D 
säilytetään, mutta viittaukset käyttöalueeseen ja veneilyn tyyppiin poistetaan, koska käyttäjän 
on otettava olosuhteista huomioon tuulen voimakkuus ja aallonkorkeus.

Tarkistus 28
Ehdotus direktiiviksi
Liite 1 – A osa – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kunkin luokan huviveneiden on oltava 
siten suunniteltuja ja rakennettuja, että ne 
kestävät raja-arvot vakavuuden, 
kelluvuuden ja muiden liitteessä I 
lueteltujen asianmukaisten olennaisten 
vaatimusten osalta ja että niillä on hyvät 
käsittelyominaisuudet.

Kunkin luokan vesikulkuneuvojen on 
oltava siten suunniteltuja ja rakennettuja, 
että ne kestävät raja-arvot vakavuuden, 
kelluvuuden ja muiden liitteessä I 
lueteltujen asianmukaisten olennaisten 
vaatimusten osalta ja että niillä on hyvät 
käsittelyominaisuudet.

Or. en

Perustelu

"Veneen suunnitteluluokan" olisi oltava sovellettavissa myös vesiskoottereihin eikä vain 
huviveneisiin, minkä vuoksi on viitattava 3 artiklan 1 kohdan määritelmään, joka kattaa sekä 
huviveneet että vesiskootterit.

Tarkistus 29
Ehdotus direktiiviksi
Liite 1 – A osa – 2 kohta – 2.1 alakohta – 1 alakohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2) valmistusmaa; 2) valmistajan sijoittautumismaa;

Or. en
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Perustelu

Jäljitettävyyden parantamiseksi tarkistuksessa täsmennetään, että valmistajan tunnuksen 
lisäksi myös sen sääntömääräisen kotipaikan on käytävä ilmi 14-numeroisesta 
tunnusnumerosta (MIC) (ks. kohta 29). Esittelijä harkitsi myös autoteollisuuden järjestelmää, 
mutta se ei sovellu tähän, koska ajoneuvon valmistenumero, johon sisältyy valmistajan ja 
tehtaan tunnus, edellyttäisi vesikulkuneuvojen vakiintuneen kansainvälisen 
tunnusnumerojärjestelmän muuttamista.

Tarkistus 30
Ehdotus direktiiviksi
Liite 1 – A osa – 2 kohta – 2.2 alakohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä a, d ja e alakohdassa 
tarkoitettuihin tietoihin on yksityisen 
maahantuojan tapauksessa sisällytettävä 
vaatimustenmukaisuuden arvioinnin 
suorittaneen ilmoitetun laitoksen 
yhteystiedot ja suositukset.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tätä vaatimusta ei tarvita, sillä ilmoitettu laitos selviää jo aluksen tunnusnumerosta, mikä 
turvaa jäljitettävyyden, ja ilmoitettu laitos laatii aina vaatimustenmukaisuusselvityksiä.

Tarkistus 31
Ehdotus direktiiviksi
Liite 1 – A osa – 2 kohta – 2.2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2.2. a Maahantuojan kilpi
Kussakin vesikulkuneuvossa on oltava 
pysyvästi kiinnitetty, rungon 
tunnusnumerosta erillään oleva kilpi, 
jossa on maahantuojan nimi, rekisteröity 
tuotenimi tai tavaramerkki sekä 
täydellinen osoite.

Or. en
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Perustelu

Maahantuojaa koskeviin tietoihin liittyvät 9 artiklan 3 kohdan vaatimukset täytetään 
helpoiten esittämällä nämä tiedot "maahantuojan kilvessä", ja tässä tarkistuksessa toistetaan, 
mitä tietoja kilvessä on oltava.

Tarkistus 32
Ehdotus direktiiviksi
Liite 1 – A osa – 3 kohta – 3.3 alakohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Vesikulkuneuvo on rakennettava tavalla, 
joka takaa sille 1.1 kohdassa tarkoitetun 
suunnitteluluokan ja 3.6 kohdassa 
tarkoitetun valmistajan suurimmasta 
sallitusta kuormasta antaman suosituksen 
mukaiset kelluntaominaisuudet. Kaikki
monirunkoiset asuttavat veneet on 
suunniteltava siten, etteivät ne ole alttiita 
ylösalaisin kääntymiselle tai että niiden 
kelluvuus on riittävä pitämään ne pinnalla, 
jos ne kääntyvät ylösalaisin.

Vesikulkuneuvo on rakennettava tavalla, 
joka takaa sille 1.1 kohdassa tarkoitetun 
suunnitteluluokan ja 3.6 kohdassa 
tarkoitetun valmistajan suurimmasta 
sallitusta kuormasta antaman suosituksen 
mukaiset kelluntaominaisuudet. Rungon 
ylösalaisin kääntymiselle alttiit
monirunkoiset asuttavat veneet on 
suunniteltava siten, että niiden kelluvuus 
on riittävä pitämään ne pinnalla, jos ne 
kääntyvät ylösalaisin.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksessa lisätään viittaus tekstiin ylösalaisin kääntymisen vaaraan, joka vaihtelee 
suuresti vesikulkuneuvosta toiseen.

Tarkistus 33
Ehdotus direktiiviksi
Liite 1 – A osa – 3 kohta – 3.7 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kaikissa A ja B luokan 
vesikulkuneuvoissa sekä sellaisissa C ja D 
luokan vesikulkuneuvoissa, joiden pituus 
on yli kuusi metriä, on oltava yksi tai 
useampi säilytyspaikka pelastuslautoille, 
joissa on riittävästi tilaa sille 
henkilömäärälle, jonka vene on valmistajan 
suosituksen mukaan suunniteltu 
kuljettamaan. Pelastuslauttojen 

Kaikissa A ja B luokan huviveneissä sekä 
sellaisissa C ja D luokan huviveneissä, 
joiden pituus on yli kuusi metriä, on oltava 
yksi tai useampi säilytyspaikka 
pelastuslautoille, joissa on riittävästi tilaa 
sille henkilömäärälle, jonka vene on 
valmistajan suosituksen mukaan 
suunniteltu kuljettamaan. Pelastuslauttojen 
säilytyspaikkaan tai -paikkoihin on oltava 
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säilytyspaikkaan tai -paikkoihin on oltava 
helppo pääsy kaikkina aikoina.

helppo pääsy kaikkina aikoina.

Or. en

Perustelu

Olisi erittäin epäkäytännöllistä varustaa vesiskootterit pelastuslautoilla tai niiden 
säilytyspaikoilla.

Tarkistus 34
Ehdotus direktiiviksi
Liite 1 – A osa – 5 kohta – 5.2 alakohta – 5.2.2 alakohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Bensiinipolttoainesäiliöiden tilojen on 
oltava tuuletettuja.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksessa täsmennetään tuulettamisvaatimusta, jotta vältetään virheet, kun direktiiviä 
saatetaan osaksi jäsenvaltioiden kansallista lainsäädäntöä. Tekstiin palautetaan direktiivin 
94/25/EY sanamuoto, mutta vaatimus rajataan bensiinipolttoainesäiliöihin, koska 
dieselpolttoaine ei aiheuta tuuletusta edellyttäviä turvallisuusongelmia.

Tarkistus 35
Ehdotus direktiiviksi
Liite 1 – A osa – 5 kohta – 5.3 alakohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Huomiota on kiinnitettävä siihen, että 
kaikki akkukäyttöiset virtapiirit moottorin 
käynnistyspiiriä lukuun ottamatta suojataan 
ylikuormitukselta ja oikosuluilta.

Huomiota on kiinnitettävä siihen, että 
kaikki akkukäyttöiset virtapiirit moottorin 
käynnistyspiiriä lukuun ottamatta suojataan 
asianmukaisesti ylikuormitukselta ja 
oikosuluilta. Sähköisten 
käyttövoimajärjestelmien virtapiirit on 
suunniteltava ja asennettava siten, että 
estetään muiden virtapiirien tahaton 
häiriintyminen. Järjestelmässä on 
varmistettava, että sähköenergiaa 
varaavat laitteet eivät kuumene yli 
valmistajan suosittaman 
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enimmäislämpötilan.

Or. en

Perustelu

Hybridimoottorit saattavat tuoda aluksiin uusia riskejä, sillä akuston ylikuumenemisella voi 
olla katastrofaalisia seurauksia ja hybridijärjestelmän suuritehoisen sähkömoottorin 
jännitepiikit saattavat lamauttaa kaikki aluksen sähkölaitteet, myös moottorin 
ohjausjärjestelmät, ellei sitä eristetä asianmukaisesti muista virtapiireistä. 
Englanninkielisestä tekstistä poistetaan harhaanjohtava pilkku sanojen "from batteries" 
edeltä.

Tarkistus 36
Ehdotus direktiiviksi
Liite 1 – A osa – 5 kohta – 5.3 alakohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Akuista mahdollisesti purkautuvien 
kaasujen kerääntymisen estämiseksi on 
varmistettava ilmastointi. Akut on 
kiinnitettävä tukevasti ja ne on suojattava 
vedeltä.

Mahdollisesti purkautuvien kaasujen 
kerääntymisen estämiseksi on 
varmistettava ilmastointi. Akut on 
kiinnitettävä tukevasti ja ne on suojattava 
vedeltä.

Or. en

Tarkistus 37
Ehdotus direktiiviksi
Liite 1 – A osa – 5 kohta – 5.5 alakohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kaikki vesikulkuneuvot, joissa on 
kiinteästi asennettu kaasulaite, on 
varustettava suljetulla tilalla, jossa 
säilytetään kaikki kaasupullot. Tilan on 
oltava eristetty veneen asuintiloista siten, 
että sinne on pääsy ainoastaan ulkokautta 
ja että sillä on tuuletus ulkoilmaan, jotta 
kaikki kaasut poistuvat veneestä.

Kaikki vesikulkuneuvot, joissa on 
kiinteästi asennettu kaasulaite, on 
varustettava suljetulla tilalla, jossa 
säilytetään kaikki kaasupullot. Tilan on 
oltava eristetty veneen asuintiloista siten, 
että sinne on pääsy ainoastaan ulkokautta 
ja että sillä on tuuletus ulkoilmaan, jotta 
kaikki kaasut poistuvat veneestä. Kaikki 
kiinteät kaasulaitteet on koekäytettävä 
asentamisen jälkeen.

Or. en
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Perustelu

Tarkistuksella selkeytetään direktiivin 2003/44/EY liitteen I A kohdassa 5.5 asetettua 
turvallisuusvaatimusta, jota pidettiin liian yksityiskohtaisena ollakseen tässä direktiivissä 
säädetty olennainen vaatimus ja uuden lainsäädäntökehyksen periaatteiden mukainen. 
Kaasulaitteiden testaamiseen asentamisen jälkeen on velvoitettava nimenomaisesti, sillä se on 
veneiden turvallisuuden kannalta ratkaisevan tärkeää. Tarkistuksella varmistetaan, että koko 
kaasulaitteisto testataan eikä vain yksittäisiä laitteita.

Tarkistus 38
Ehdotus direktiiviksi
Liite 1 – B osa – 2 kohta – 2.3 alakohta – otsikko

Komission teksti Tarkistus

2.3. Testisyklit ja vertailupolttoaineet: 2.3. Testisyklit:

Or. en

Perustelu

Vertailupolttoaineista säädetään 2.5 kohdassa.

Tarkistus 39
Ehdotus direktiiviksi
Liite 1 – C osa – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Yksityiskohtaiset vaatimukset
Vesikulkuneuvojen melupäästötasojen 
testausta koskevat yksityiskohtaiset 
vaatimukset vahvistetaan asianomaisessa 
yhdenmukaistetussa standardissa.

Or. en

Perustelu

Direktiivin 2003/44/EY mukaan melupäästöt mitataan käyttäen yhdenmukaistetussa 
standardissa määriteltyjä testejä. Tämä säännös jäi pois käsillä olevasta ehdotuksesta, koska 
kaikki täsmäviittaukset yhdenmukaistettuihin standardeihin poistettiin uuden 
lainsäädäntökehyksen periaatteiden mukaisesti. Moduulien valintaa koskeva 23 artikla tuo 
tiettyä varmuutta yhdenmukaistetun melunmittausstandardin käyttämiseen. Jotta kuitenkin 
voitaisiin varmistua yhdenmukaistetun standardin käyttämisestä, teksti on lisätty tähän 
liitteestä A 2.1.
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PERUSTELUT

Toimialan tärkeimmät mittausmenetelmät ja suunniteltu soveltamisala

Ehdotuksessa uudeksi huvivene- ja vesiskootteridirektiiviksi nykyaikaistetaan tuntuvasti EU:n 
sääntöjä sellaisten vesikulkuneuvojen turvallisuus- ja ympäristötehokkuusvaatimuksista, jotka 
on tarkoitettu yksityiseen käyttöön eli vapaa-ajan viettoon, urheiluun ja koulutukseen ja joihin 
luetaan myös miehittämättöminä tai miehitettyinä vuokrattavat alukset.

Tässä direktiivissä "vesikulkuneuvolla" tarkoitetaan rungoltaan 2,5–24-metrisiä veneitä, ja 
määritelmä kattaa huviveneet (moottori- ja purjeveneet, myös sisä- tai perämoottorilla 
varustetut) ja vesiskootterit, mikä vahvistaa viimeksi mainittujen kuuluvan tästedes sääntöjen 
piiriin.

On hyvä muistaa, että tätä direktiiviä sovelletaan huviveneisiin ja vesiskoottereihin, olipa ne 
suunniteltu käytettäviksi merellä tai sisävesillä, mutta se ei koske kaupalliseen 
matkustajaliikenteeseen tarkoitettuja aluksia (joista säädetään matkustaja-aluksia koskevassa 
direktiivissä 2009/45/EY ja/tai sisävesialuksia koskevassa direktiivissä 2006/87/EY).

Direktiivi kattaa siis kaikki alukset pienistä perämoottorilla varustetuista, esimerkiksi 
järvikalastukseen soveltuvista kumiveneistä Italian Rivieralla tavattaviin suuriin 
moottorijahteihin.

Tärkeimmät olennaiset vaatimukset, jotka alusten on täytettävä, liittyvät vakavuuteen ja 
kelluvuuteen, moottorin ja sähköjärjestelmän turvallisuuteen sekä pakokaasu- ja 
melupäästöihin. Ehdotuksen keskeiset osat ovat seuraavat:

1) Sääntely nykyaikaistetaan ja mukautetaan uuden lainsäädäntökehyksen periaatteisiin.
Tekstiin lisätään yleinen turvallisuuslauseke, jonka mukaan direktiivin kattamia tuotteita 
voidaan tuoda markkinoille vain, jos ne täyttävät direktiivin liitteiden yleiset 
turvallisuusvaatimukset.

2) Soveltamisalaa ja määritelmiä selkeytetään entisestään.

3) Sääntely saatetaan vastaamaan yhdenmukaistettua standardia (ks. jäljempänä).

4) Melupäästörajat säilytetään ennallaan, mutta jäsenvaltiot voivat kansallisin toimin asettaa 
herkille maantieteellisille alueille tiukempia arvoja (käytännössä yleensä rajoitetaan nopeutta 
tai veneilyä tietyllä vähimmäisetäisyydellä rannikosta).

5) Käymäläjätevesisäiliön tai jätevedenkäsittelyjärjestelmän asentaminen käymälällä 
varustettuihin vesikulkuneuvoihin tehdään pakolliseksi meriympäristön suojelun 
edistämiseksi.

6) Vahvistetaan säännöt rakentamisen jälkeisestä arvioinnista, jonka suorittaa kuka tahansa 
unioniin sijoittautunut luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka saattaa tämän direktiivin 
soveltamisalaan kuuluvan tuotteen markkinoille, silloin kun valmistaja tai tämän valtuutettu 
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edustaja ei ota vastuuta tuotteen vaatimustenmukaisuuden arvioinnista. Tämä on perua 
olemassa olevista säännöistä, mutta nyt sääntöjen todetaan nimenomaisesti kattavan myös 
vesiskootterit. Myös yksityisten maahantuojien asemaa ja velvollisuuksia selkeytetään.

7) Velvollisuus varustaa moottori CE-merkinnällä ulotetaan koskemaan kaikkia 
sisämoottoreita ja kiinteällä pakoputkistolla varustamattomia sisäperämoottoreita.

8) Pakokaasu- ja melupäästöjen säännöt saatetaan ajan tasalle (ks. jäljempänä).

9) Lisätään uudet säännöt kertomusten antamisesta. Jäsenvaltioiden on viiden vuoden 
kuluessa annettava komissiolle kertomus direktiivin sääntöjen täytäntöönpanosta.

10) Sääntely saatetaan vastaamaan laaja-alaisia sääntöjä akkreditoinnista, CE-merkinnästä, 
markkinavalvonnasta ja unionin markkinoille tuotujen tuotteiden valvonnasta.

11) Otetaan käyttöön joustavammat vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyt.

Komissio on kuullut laajalti tärkeimpiä sidosryhmiä: jäsenvaltioita, ilmoitettuja laitoksia, 
European Boating Industry -järjestöä (jossa ovat vallitsevina pk-yritykset), 
moottorivalmistajia ja veneily-yhdistyksiä (käyttäjiä).

Valmistellessaan mietintöluonnosta esittelijä otti huomioon sidosryhmien yleiset näkemykset, 
ja vaikuttaisi siltä, että komission ehdotusta pidetään yleisesti hyvin tasapainoisena. Tämä 
selittää, miksi esittelijä on mietintöluonnoksessaan esittänyt vain vähän lähinnä teknisiä 
mukautuksia ja selvennyksiä ehdotuksen tekstiin.

Esittelijä keskittyi tarkistuksissaan hiomaan määritelmistä tarkempia ja täsmentämään monien 
erityissäännösten soveltamisalaa. Pyrkimyksenä oli myös selkeyttää rakentamisen jälkeiseen 
arviointiin liittyviä maahantuojien velvollisuuksia. Esittelijä teki ehdotuksia tuotteiden 
jäljitettävyyden parantamiseksi ja sen täsmentämiseksi, milloin CE-merkintää tarvitaan, ja 
pyrki varmistamaan, että ilmoitettujen laitosten suorittama suurempien merikelpoisten alusten 
valvonta säilytetään entisellään. Esittelijä halusi myös täsmentää monien tärkeiden 
turvallisuusvaatimusten soveltamista (kelluvuus, sähköjärjestelmä, kaasulaitteet ja 
polttoainesäiliön tuuletus).

Esittelijä päätti esittää veneen suunnitteluluokan määrittämisessä käytettävän järjestelmän 
ajantasaistamista niin, että poistetaan nykyinen kytkös suunnitteluluokan ja maantieteellisen 
alueen (esimerkiksi avomeri tai suojaiset vedet) mukaan määräytyvän käyttötarkoituksen 
väliltä ja jätetään kahdeksi pääasialliseksi muuttujaksi tuulen voimakkuus ja aallonkorkeus, 
mikä on täsmällisempi ja asianmukaisempi ratkaisu. Ehdotetussa muutoksessa käytetään 
asianomaisen kansainvälisen yhdenmukaistetun standardin terminologiaa. Esittelijä liittää 
kuitenkin ehdotukseensa varauman, mikäli käy ilmi, että unionin valmistajille tulisi liian 
kalliiksi mukautua siihen. Esittelijä saattaa pyytää kollegoilta lupaa tilata 
IMCO-valiokunnalta suppea vaikutustenarviointi ennen kuin näiden tarkistusten 
säilyttämisestä tai peruuttamisesta päätetään, koska direktiiviehdotukseen liitetyssä komission 
vaikutustenarvioinnissa ei käsitelty näitä järjestelmän muutoksia.

Maailmanlaajuinen yhdenmukaistaminen
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Komission ehdotuksessa EU:n säännöt yhdenmukaistetaan Yhdysvaltojen 
ympäristönsuojeluviraston viimeisimpien, bensiini- ja dieselmoottoreita koskevien säännösten 
kanssa. Tämä merkitsee sitä, että Yhdysvallat, Kanada, EU ja Japani tulevat soveltamaan 
huvivenemoottoreihin yhtäläisiä päästörajoja, mikä varmasti motivoi muita alan sääntelemistä 
harkitsevia lainkäyttöalueita, kuten Australiaa, soveltamaan tätä toimintamallia.

Huvivenemoottorit on sektorina pieni. Sen toimialoista suurimmallakin (perämoottorit) 
myytiin vuonna 2009 koko maailmassa yhteensä vain 457 000 moottoria kaikkiaan 
105 moottoriperheestä. Perämoottoreiden, vesiskoottereiden ja dieselmoottoreiden seuraava, 
pakokaasujen jälkikäsittelyä hyödyntävä sukupolvi, jonka kehitys- ja valmistuskustannukset 
ovat huomattavan korkeat, vaatii maailmanlaajuista toimintamallia ollakseen kannattava. 
Komission ehdotus käynnistää tämän prosessin, ja tarkistuksella 19 halutaan varmistaa, että 
maailmanlaajuinen lähestymistapa säilytetään pakokaasupäästöjen seuraavassa 
vähennysvaiheessa.

Pakokaasupäästöt

Alan ympäristövaikutukset mielletään laajalti vähäisiksi, sillä vesikulkuneuvoja on 
liikenteessä vähän verrattuna muihin moottoriajoneuvoihin. Näitä vaikutuksia pienentävät 
entisestään myynnin väheneminen (puolittuminen) vuodesta 2007 ja vesikulkuneuvojen 
tunneissa mitattuna vähäinen vuotuinen käyttö. Näissä toimintaolosuhteissa valmistajat ovat 
huomioineet ympäristönäkökohdat niin täydellisesti kuin mahdollista nykyisellä soveltavalla 
tekniikalla ja tukeneet mahdollisimman aikaista toimeenpanoa toimialalle hyväksyttävin 
kustannuksin. Esittelijä yhtyy komission vaikutustenarvioinnissa esitettyyn päätelmään, että 
ehdotetut pakokaasupäästörajat edustavat tiukimpia mahdollisia päästövähennyksiä, jotka 
ovat toteutettavissa asetetussa määräajassa.

Ehdotuksessa esitetään hiilimonoksidipäästöjen raja-arvojen alentamista tietyissä 
bensiinikäyttöisten sisämoottoreiden ja sisäperämoottoreiden luokissa, mutta 
dieselmoottoreiden arvoihin ei puututa, sillä niiden häkäpäästöt ovat joka tapauksessa 
vähäisiä. Kaikkien kolmen päästölajin (hiilivedyt, typen oksidit ja hiilimonoksidi) 
merkittävämpi vähentäminen bensiinimoottoreissa on mahdollista vain jälkikäsittelemällä 
pakokaasut kolmitiekatalysaattoritekniikalla, mutta valitettavasti se ei vielä ole riittävän 
kehittynyttä perämoottoreissa ja vesiskoottereiden moottoreissa. Niissä on fyysisiä rajoitteita, 
ja asian vaatima investointi ei ole toimialalle tässä vaiheessa kannattava.

Ehdotuksessa vähennetään silti hiilivetyjen ja typen oksidien kokonaispäästöjä 
perämoottoreissa ja vesiskoottereiden moottoreissa ainakin 25 prosentilla, mutta tähän 
päästään vain lisäämällä hiilimonoksidipäästöjä. Kyse on siis vain yhden palamistuotteen 
vaihtamisesta toiseen. Jos hiilivety- ja typen oksidipäästöjä vähennetään, häkäpäästöt 
lisääntyvät. Esittelijä kehottaa kollegoja muistamaan tämän ja tukemaan komission 
ehdotuksia tässä ympäristön kannalta merkittävässä päästökysymyksessä.

Esittelijä on pannut merkille toimialan ponnistelut noudattaa päästövaatimuksia varhaisessa 
vaiheessa ja kannattaa komission alun perin esittämän siirtymäkauden lyhentämistä niin, että 
uudet säännöt ovat täysin käytössä vuoden 2014 loppuun mennessä useimpien 
moottorityyppien osalta (ks. tarkistus 20). Pidempi siirtymäkausi jätettäisiin alle 15 kilowatin 
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bensiinikäyttöisille perämoottoreille, joita valmistavat vain pk-yritykset, mikäli enemmän 
aikaa tarvitaan (ks. komission ehdotuksen 58 artiklan 2 kohta).

Esittelijä on esittänyt tarkistuksen biopolttoaineiden omaksumisen edistämiseksi ja ehdottanut 
myös, että komissio tarkastelee viiden vuoden kuluessa mahdollisuutta ottaa käyttöön 
seuraava moottorien pakokaasupäästöjen vähennysvaihe.

Melupäästöt

Valiokunnassa käytyjen alustavien keskustelujen perusteella voidaan olettaa, että jäsenet 
tutkivat tarkkaan melupäästötasoja. Esittelijä haluaisi kollegojen pitävän mielessä myös 
fyysiset rajoitukset, kun he pohtivat parannuksia komission sidosryhmien kuulemisen 
perusteella ehdottamiin vaatimuksiin.

Direktiivin pohjustamiseksi kerättiin valmistajien tekemien kattavien melutestien jälkeen laaja 
joukko veneiden melutasoa koskevia tietoja, joiden pohjalta kehitettiin sekä direktiivin 
raja-arvot että ISO-standardi testausta varten. Tulokset vahvistettiin riippumattomasti 
kuudennen puiteohjelman tutkimushankkeessa. Hinattaessa tavanomaista 5,5 metrin 
pikavenettä 70 kilometrin tuntinopeudella vesi–runko-vuorovaikutuksesta syntyvä melu oli 
72 dB, kun etäisyys mikrofoniin oli 25 metriä. Moottorivalmistajat myönsivät, ettei 
moottoreiden pitäisi olla äänekkäämpiä kuin veneen rungon, ja tietyillä 
suunnittelumuutoksilla tähän päästiinkin. Jos sekä rungosta että moottorista syntyvä melu on 
72 dB, veneen yhteenlaskettu melutaso on 75 dB eli direktiivin vaatimuksen mukainen.
Pienemmille veneille ja moottoreille kehitettiin alempia arvoja, ja monimoottoriyksiköille oli 
sallittava raja-arvon ylittäminen 3 dB:llä.

Nykyään testausmenetelmä on kirjattu yhdenmukaistettuun standardiin EN ISO 14509, osa 1. 
Käsillä olevassa ehdotuksessa vahvistetut raja-arvot edustavat nykyisellä venesuunnittelulla 
saavutettavissa olevia arvoja. Esittelijän näkemyksen mukaan moottorimelussa ei enää ole 
merkittävästi pienentämisen varaa veneiden melupäästöjen vähentämiseksi. Jos esimerkiksi 
asetettaisiin tavoitteeksi pienentää moottorimelua 10 dB:llä (mikä on käytännössä 
mahdotonta), veneen tuottama kokonaismelu vähenisi vain 3 dB. Tästä on pääteltävä, että 
kaikki huomattavasti tiukemmat melun vähentämistoimet edellyttäisivät venesuunnittelun 
täydellistä muuttamista, mikä pienentäisi oleskelutiloja ja heikentäisi merkittävästi 
turvallisuutta (rungon lujuus, veneen vakavuus ja merikelpoisuus).

Veneet eivät myöskään yleensä kulje tasaisella pinnalla, ja runkoa vasten lyövät aallot ovatkin 
suurin venemelua aiheuttava tekijä. Melu voi olla ongelma pienillä tai rauhallisilla järvillä tai 
joillain joki- ja kanavaosuuksilla, mitä se ei varmastikaan ole useimmissa tosielämän 
tilanteissa. Melukokemuksiin saattavat vaikuttaa myös ne monet vesillä liikkuvat veneet, 
jotka ovat peräisin ajalta ennen EU:n melupäästörajojen käyttöönottoa. Lisäksi melu liittyy 
ennen kaikkea veneilijän käyttäytymiseen eikä veneen teknologiaan, joten sitä voidaan joka 
tapauksessa parhaiten vähentää asianmukaisilla nopeusrajoituksilla ja valvonnalla. Esittelijä 
suosittaa, etteivät kollegat muuttaisi komission ehdotuksen melupäästösäännöksiä.


