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LÜHISELGITUS

Euroopa Komisjoni ettepanekuga vaadata läbi väikelaevade direktiiv (94/25/EÜ) soovitakse 
parandada väikelaevade ja jetide keskkonnanäitajaid, vaadates läbi meresõidukite heitgaaside 
ja müraga seotud piirnormid, ning uuendada oluliselt praeguseid ohutusnõudeid. Selle 
algatuse täiendav eesmärk on tagada ELi peamiste kaubanduspartneritega võrdsed 
reguleerivad tingimused ja veesõidukite siseturu sujuv toimimine. See hõlmab mootorpaate, 
purjepaate, jetisid, nende mootoreid ja komponente, mida ei kasutata kommertseesmärkidel. 
Uus õigusakt peaks jõustuma 2015. aasta keskel. 

Heitgaasid

Lämmastikoksiidide (NOx) ja süsivesinike (HC) heitele rangemate piirnormide seadmisega 
viib läbivaadatud direktiiv meresõidukite heitgaaside normid vastavusse USAs kehtivate 
rangemate eeskirjadega. Kui ELis, USAs, Kanadas ja Jaapanis kehtivad samad heitgaaside 
piirnormid, säästab see ELi tootjatele oma tooteseeriate arendamise, tootmise ja 
sertifitseerimisega seotud kulusid. Raportöör on Euroopa Komisjoniga ja juhtkomisjoni 
raportööriga nõus järgmistes küsimustes: väljapakutud heitgaaside piirnormid kajastavad 
kõige rangemat, kuid saavutatavat vähendamist antud perioodi jooksul. Kõigi kolme 
saasteaine (HC, NOx ja CO) veelgi olulisem vähendamine sädesüütemootorite puhul oleks 
võimalik ainult heitgaaside järeltöötlusega, milleks tuleks võtta kasutusele kolmeastmelise 
katalüsaatori tehnoloogia. Vajalik tehnoloogia ei ole kahjuks veel piisavalt arenenud ja see 
nõuaks investeeringuid, mis ei ole tööstusharule praegu jõukohased. Lisaks sellele on 
raportöör nõus komisjoni ettepanekuga võtta kasutusele kolmeaastane üleminekuperiood 
kõikidele mootoritootjatele ja täiendavalt 3 aastat väikestele ja keskmise suurusega 
ettevõtetele, kes toodavad alla 15 kW sädesüütega päramootoreid, et hoida majanduslikud ja 
sotsiaalsed kahjud võimalikult väikesed. 

Komisjoni ettepanek nõuda kohustuslikus korras kogumispaake või veepuhastussüsteeme on 
keskkonnakaitse aspektist kiiduväärne, kuna see hoiab ära heitvee juhtimise merre. 

Müratase

Raportöör toetab komisjoni ettepanekut jätta müra piirnormid praegusele tasemele, kuna 
nende vähendamine nõuaks mootorite põhjalikku ümberkujundamist. Tuleb meeles pidada, et 
väikelaevade tekitatud müra mõjutavad mitmed tegurid, nagu mootor, kere, laevade 
kontsentratsioon, kiirus, kasutaja käitumine, geograafia ja ilmastikutingimused. Sellepärast 
võimaldab direktiiv riiklike meetmete võtmist, et kehtestada karmimaid piiranguid, nagu 
näiteks kiiruspiirang, miinimumkaugus kaldast või väikelaevade keelustamine teatud 
piirkondades. Raportöör leiab, et seisukohtade vahetamine liikmesriikide vahel parimate 
tavade kohta edendaks asjaomaste riiklike sätete proportsionaalsust ja aitaks võtta sobivaid 
meetmeid. Sellega seoses viitab raportöör mitmetele Euroopa Liidu Kohtu kohtuasjadele 
(eeskätt kohtuasjad C-142/05 ja C-433/05). Muudatusettepanekute 2 ja 5 eesmärk on paluda 
komisjonil seda protsessi lihtsustada.

Ohutusnõuded
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Raportöör rõhutab, kui tähtis on uus üldise ohutusnõude klausel, mis on õiguslikuks aluseks 
ohtlike veesõidukite turult kõrvaldamiseks, juhul kui toode ei vasta direktiivi ohutusnõuetele 
või kui toode ohustab üldiselt inimeste turvalisust ja tervist, omandit või keskkonda. 

Raportöör kiidab heaks rangemad kohustused tootjatele, importijatele ja turustajatele, mis 
nõuavad, et nad tõestaksid oma toote vastavust (st CE-märgis) asjaomaste vastavushindamise 
menetlustega. Kuna enamik eraviisiliselt imporditud väikelaevu on toodud kolmandatest 
riikidest, on tervitatav, et direktiivi nõuded ehitusjärgse hindamise kohta kehtivad nüüd 
sõnaselgelt ka eraisikutest importijatele. Et tagada nende väikelaevade vastavus käesoleva 
direktiivi rangematele nõuetele, peavad liikmesriigid siiski tagama asjakohase ja tõhusa 
kontrolli nii ELi välispiiridel kui ka liidusiseselt.

Hübriidtehnoloogiad

Raportööri arvates tuleks väikelaevade hübriidmootorite tehnoloogia arendamist direktiivis 
arvesse võtta kui innovaatilist käiturilahendust. Raportööri muudatusettepanekud 1, 3, 6 ja 7 
tagavad, et innovaatilised käiturilahendused ja hübriidmootorite katsetsüklid oleksid 
direktiiviga hõlmatud.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Transpordi- ja turismikomisjon palub vastutaval siseturu- ja tarbijakaitsekomisjonil lisada 
oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) Edaspidi tuleb võtta ka vajalikke 
meetmeid, et koguda andmeid 
väikelaevade ja jetide mootorite 
süsinikdioksiidi (CO2) heidete kohta.
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Selgitus

Tuleks välja arvutada kuue miljoni väikelaeva ja jeti süsiniku jalajälg, et esmalt hinnata
probleemi suurust ja seejärel sellega tegeleda. Komisjoni väitel ei ole väikelaevade ja jetide 
süsinikuheite kohta veel ülevaadet.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Asjakohane on ka esitada asjaomases 
sektoris kasutatavate mõistete „oma 
tarbeks ehitatud veesõidukid” ja „eraisikust 
importija” määratlused, et hõlbustada 
käesoleva direktiivi mõistmist ja ühetaolist
kohaldamist.

(8) Asjakohane on ka esitada asjaomases 
sektoris kasutatavate mõistete „oma 
tarbeks ehitatud veesõidukid” ja „eraisikust 
importija” määratlused, et hõlbustada 
käesoleva direktiivi mõistmist ja ühetaolist 
kohaldamist. Direktiivis 94/25/EMÜ 
esitatud „käituri“ praegust määratlust 
tuleb laiendada, nii et see hõlmaks ka 
innovaatilisi käiturilahendusi.

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on laiendada „käituri“ määratlust, kuna uusi 
hübriidtehnoloogiaid, mis on juba olemas ja mille kasutus võib edaspidi laieneda, ei ole 
direktiivis arvesse võetud.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 a) Väikelaevu ja jetisid tootvate 
VKEde äritegevuse eripära arvestades 
tuleks neid VKEsid eriliselt abistada, 
kuna selline äritegevus nõuab suuri 
investeeringuid.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 15
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Direktiiviga hõlmatud tooteid turule 
lastes peaksid importijad märkima tootele 
oma nime ja kontaktaadressi. Erandid 
tuleb ette näha juhuks, kui mõne 
koostisosa suurus või laad sellist märgistust 
ei võimalda.

(15) Direktiiviga hõlmatud tooteid turule 
lastes peaksid importijad märkima tootele 
oma nime ja kontaktaadressi. Kui mõne 
koostisosa suurus või laad sellist märgistust 
ei võimalda, peaksid importijad esitama 
asjakohased dokumendid, mille järgi seda 
identifitseerida.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26) Kooskõlas subsidiaarsusega
põhimõttega ei tohi käesoleva direktiivi 
sätted mõjutada liikmesriikide õigust 
kehtestada teatud vetel navigeerimise 
suhtes nõuded, mida nad võivad pidada 
vajalikuks, et kaitsta merekeskkonda ja 
veeteede struktuuri ning tagada veeteedel 
ohutus, tingimusel et need nõuded ei too 
kaasa käesoleva direktiivi nõuetele vastava 
veesõiduki muutmist. 

(26) Kooskõlas subsidiaarsuse
põhimõttega ei tohi käesoleva direktiivi 
sätted mõjutada liikmesriikide õigust 
kehtestada teatud vetel navigeerimise 
suhtes nõuded, mida nad võivad pidada 
vajalikuks, et kaitsta merekeskkonda ja 
veeteede struktuuri ning tagada veeteedel 
ohutus, tingimusel et need nõuded ei too 
kaasa käesoleva direktiivi nõuetele vastava 
veesõiduki muutmist ning et need on 
põhjendatud ja võetud eesmärgiga 
proportsionaalsed. Komisjon peaks 
hõlbustama käesoleva direktiivi artikli 5 
kohaldamise parimate tavade vahetamist 
liikmesriikide vahel, võttes kasutusele 
sellise vahetuse jaoks sobiva süsteemi.

Selgitus

Raportööri arvates aitaks artikli 5 kohaldamise parimate tavade arutamine liikmesriikide 
vahel vältida ebaproportsionaalseid meetmeid ning komisjon peaks seda edendama.
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Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 39

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(39) Selleks, et võtta arvesse tehniliste 
teadmiste arengut ja uusi teaduslikke 
tõendeid, tuleks komisjonile delegeerida 
volitused võtta Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikli 290 alusel vastu õigusakte, 
et muuta I lisa B osa 2. jaotist ja C osa 1. 
jaotist, välja arvatud heite ja müra 
piirnormid ning Froude ja võimsusnihke 
suhte väärtuste otsene või kaudne 
muutmine, ning V, VII ja IX lisa. On 
äärmiselt tähtis, et komisjon korraldaks 
ettevalmistava töö käigus asjakohaseid 
konsultatsioone, sealhulgas ekspertide 
tasandil.

(39) Selleks, et võtta arvesse tehniliste 
teadmiste arengut ja uusi teaduslikke 
tõendeid, tuleks komisjonile delegeerida 
volitused võtta Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikli 290 alusel vastu õigusakte, 
et muuta I lisa B osa 2. jaotist ja C osa 1. 
jaotist, välja arvatud heite ja müra 
piirnormide ning Froude ja võimsusnihke 
suhte väärtuste otsene või kaudne 
muutmine, hõlmata hübriidmootorite 
katsetsükleid, lisada katsekütuste tabelisse 
biokütusega segatud katsekütused, kui 
neid kütuseid on rahvusvaheliselt 
tunnustatud, ning muuta V, VII ja IX lisa. 
On äärmiselt tähtis, et komisjon korraldaks 
ettevalmistava töö käigus asjakohaseid 
konsultatsioone, sealhulgas ekspertide 
tasandil.

Selgitus

Selle muudatusettepaneku eesmärk on hõlmata käesoleva direktiiviga ka hübriidsüsteemid, 
mida komisjon ei ole direktiivi ettepaneku väljatöötamise ajal arvesse võtnud, kuna sel ajal 
puudus vastav teave.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 44

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(44) Liikmesriigid peaksid kehtestama 
eeskirjad käesoleva direktiivi sätete 
rikkumise eest kohaldatavate sanktsioonide 
kohta ja tagama, et neid rakendatakse. 
Kõnealused sanktsioonid peaksid olema 
tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad.

(44) Liikmesriigid peaksid kehtestama 
eeskirjad käesoleva direktiivi sätete 
rikkumise eest kohaldatavate sanktsioonide 
kohta ja tagama nende rakendamise selgelt 
selleks määratud teenistuste või pädevate 
riigiasutuste poolt. Kõnealused 
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sanktsioonid peaksid olema tõhusad, 
proportsionaalsed ja hoiatavad ning neid 
tuleks kohaldada ilma tarbetu viivituseta.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt a – alapunkt xiii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

xiii) amfiibsõidukid; xiii) nii vees kui ka maismaal kasutatavad
amfiibsõidukid;

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. „käitur” – mis tahes säde- või 
survesüütega sisepõlemismootor, mida 
kasutatakse edasiliikumisvahendina;

5. „käitur” – mis tahes säde- või 
survesüütega sisepõlemismootor, mida 
kasutatakse otseselt või kaudselt liikumise 
jõuallikana;

Selgitus

Muudatusettepanekuga tahetakse tagada, et igat liiki hübriidseadmed peavad vastama I lisa B 
osa heiteid käsitlevatele nõuetele, kuna hübriidtehnoloogiat ei ole direktiivis arvesse võetud.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva direktiivi sätted ei takista 
liikmesriikidel võtta vastu sätteid teatud 
vetel navigeerimise kohta, et kaitsta 
merekeskkonda ja veeteede struktuuri ning 
tagada veeteedel ohutus, tingimusel et need 
sätted ei too kaasa käesoleva direktiivi 

Käesoleva direktiivi sätted ei takista 
liikmesriikidel võtta vastu sätteid teatud 
vetel navigeerimise kohta, et kaitsta 
merekeskkonda (ka mürasaaste eest) ja 
veeteede struktuuri ning tagada veeteedel 
ohutus, tingimusel et need sätted on 
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nõuetele vastava veesõiduki muutmist. põhjendatud ja proportsionaalsed ega too 
kaasa käesoleva direktiivi nõuetele vastava 
veesõiduki muutmist. Komisjon hõlbustab 
parimate tavade vahetamist liikmesriikide 
vahel ja võtab kasutusele sellise vahetuse 
jaoks sobiva süsteemi.

Selgitus

Raportööri arvates aitaks artikli 5 kohaldamise parimate tavade arutamine liikmesriikide 
vahel vältida ebaproportsionaalseid meetmeid ning komisjon peaks seda edendama.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 49 – lõik 1 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) I lisa B osa punkt 2.3.1, et lisada 
hübriidpeajõuseadmete katsetsüklid;

Selgitus

Käesoleva muudatusettepanekuga soovitatakse hõlmata komisjoni delegeeritud õigusaktidega 
ka hübriidkatsetsüklid, kui rahvusvaheliselt on lepitud kokku selliste katsetsüklite ühise paketi 
osas.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 50 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Artiklis 49 nimetatud volitused 
delegeeritakse määramata ajaks alates 
artiklis 60 täpsustatud kuupäevast.

2. Artiklis 49 nimetatud volitused 
delegeeritakse seitsmeks aastaks alates 
artiklis 60 täpsustatud kuupäevast. 
Komisjon esitab delegeeritud volituste 
kohta aruande hiljemalt 9 kuud enne 
seitsmeaastase tähtaja möödumist. 
Volituste delegeerimist uuendatakse 
automaatselt samaks ajavahemikuks, 
välja arvatud juhul, kui Euroopa 
Parlament või nõukogu esitab selle suhtes 
vastuväite, tehes seda hiljemalt kolm kuud 
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enne iga ajavahemiku lõppemist.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – A osa – punkt 2 – alapunkt 2.3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Veesõiduk on konstrueeritud selliselt, et 
üle parda kukkumise oht oleks viidud 
miinimumini ja et tagasi pardale pääsemine 
oleks muudetud hõlpsamaks.

Veesõiduk on konstrueeritud selliselt, et 
üle parda kukkumise oht oleks minimaalne
ja et oleks lihtne tagasi pardale pääseda.
Tagasi pardale pääsemise vahendid 
peavad olema vees olijale ilma kõrvalise 
abita kättesaadavad või 
kasutuselevõetavad.

Selgitus

Veesõidukite ehitus peaks ohutuse tagamiseks võimaldama tagasi pardale pääseda ilma 
kõrvalise abita, mis on eriti tähtis külmas vees. See muudatusettepanek viib teksti kooskõlla 
ka USA nõuetega.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – A osa – punkt 5 – alapunkt 5.3 – lõigud 2 ja 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tähelepanu pööratakse ülekoormuskaitsele 
ning kõikide vooluahelate lühisekaitsele, 
välja arvatud akutoitel töötavad mootori 
käivitusahelad. 

Akudest eralduda võivate gaaside 
kogunemise vältimiseks on tagatud 
ventilatsioon. Akud kinnitatakse kindlalt 
ning neid kaitstakse vee sissepääsu eest.

Tähelepanu pööratakse nõuetekohasele
ülekoormuskaitsele ning kõikide 
vooluahelate lühisekaitsele, välja arvatud 
akutoitel töötavad mootori käivitusahelad. 
Elektrilise käituri vooluahel 
konstrueeritakse ja paigaldatakse nii, et 
vältida soovimatut vastastikmõju kõikide 
teiste vooluahelatega. Paigaldamine 
tagab, et elektrienergiat salvestavad 
seadmed ei ületa valmistaja soovitatud 
maksimumtemperatuure. Eralduda võivate 
plahvatusohtlike gaaside kogunemise 
vältimiseks on tagatud ventilatsioon. Akud 
kinnitatakse kindlalt ning neid kaitstakse 
vee sissepääsu eest.



AD\899205ET.doc 11/12 PE483.496v02-00

ET

Selgitus

Hübriidpeajõuseadmed võivad laeval põhjustada uusi ohtusid akude ülekuumenemise näol, 
millel võivad olla katastroofilised tagajärjed, ja ülepinge tekkimise näol võimsas 
hübriidelektrimootoris, mis, kui see ei ole teistest vooluahelatest nõuetekohaselt isoleeritud, 
peatab laeval kõigi elektroonikaseadmete, sh mootori kontrollseadmete töö. Et 
raadioside/ohutusvahendid jääksid töökorda ka elektrimootori vooluahela katkestuse korral, 
on neile vaja eraldi vooluahelat.
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