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LYHYET PERUSTELUT

Komission ehdottamalla huvivenedirektiivin (94/25/EY) muuttamisella on tarkoitus parantaa 
huviveneiden ja vesiskootterien ympäristötehokkuutta tarkistamalla moottoreiden pakokaasu-
ja melupäästörajoja ja saattamalla nykyiset turvallisuusvaatimukset ajan tasalle. Tavoitteena 
on myös varmistaa, että sääntelykehys vastaa EU:n tärkeimpien kauppakumppaneiden 
säännöksiä, sekä turvata vesikulkuneuvojen sisämarkkinoiden moitteeton toiminta. Ehdotus 
kattaa ei-kaupallisiin tarkoituksiin käytettävät moottoriveneet, purjeveneet, vesiskootterit, 
niiden moottorit ja komponentit. Uuden säädöksen on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2015 
puolivälissä.

Pakokaasupäästöt

Direktiivissä säädetään typen oksidien ja hiilivetyjen raja-arvojen tiukentamisesta ja saatetaan 
huviveneiden moottorien pakokaasupäästörajat vastaamaan Yhdysvaltojen tiukempia raja-
arvoja. Kun EU:n, Yhdysvaltojen, Kanadan ja Japanin markkinoilla sovelletaan samoja 
päästörajoja, EU-alueen valmistajille koituu kustannussäästöjä tuotteidensa kehityksessä, 
valmistuksessa ja sertifioinnissa. Lausunnon valmistelija yhtyy komission ja asiasta vastaavan 
valiokunnan esittelijän näkemyksiin seuraavilta osin: Ehdotetut pakokaasupäästörajat 
edustavat tiukimpia mahdollisia päästövähennyksiä, jotka ovat toteutettavissa asetetussa 
määräajassa. Kaikkien kolmen päästölajin (hiilivedyt, typen oksidit ja hiilimonoksidi) 
merkittävämpi vähentäminen bensiinimoottoreissa on mahdollista vain jälkikäsittelemällä 
pakokaasut kolmitiekatalysaattoritekniikalla. Tarvittava tekniikka ei kuitenkaan ole vielä 
riittävän kehittynyttä ja vaatisi investointeja, joihin alalla ei ole tässä vaiheessa varaa. 
Valmistelija hyväksyy myös komission ehdottaman kolmen vuoden siirtymäkauden kaikille 
moottorivalmistajille ja erityisen kolmen vuoden lisäkauden pienille ja keskisuurille 
yrityksille, jotka valmistavat alle 15 kW:n bensiinikäyttöisiä perämoottoreita. Näin voidaan 
pitää taloudelliset ja sosiaaliset menetykset mahdollisimman pieninä.

Komission ehdottama uusi rakenteellinen vaatimus eli pakollisena varusteena oleva 
käymäläjätevesisäiliö tai jätevedenkäsittelyjärjestelmä on tervetullut ympäristönsuojelutoimi, 
jolla estetään jätevesien laskeminen vesistöihin. 

Melupäästöt

Valmistelija kannattaa komission ehdotusta melupäästörajojen pitämisestä ennallaan, sillä 
lisävähennykset edellyttäisivät moottoreihin suuria muutoksia. On syytä pitää mielessä, että 
huviveneiden melu johtuu useista tekijöistä, kuten moottori, runko, veneiden määrä tietyllä 
alueella, nopeus, kuljettajan käyttäytyminen, maantiede ja sääolot. Siksi direktiivi 
mahdollistaa kansalliset toimet, joilla voidaan asettaa tiukempia ehtoja, kuten 
nopeusrajoitukset, vähimmäisetäisyys rannasta tai veneilyn kieltäminen tietyillä alueilla.
Valmistelija katsoo, että jäsenvaltioiden keskinäinen hyvin käytäntöjen vaihto lisäisi 
kansallisten määräysten suhteellisuutta ja auttaisi toteuttamaan asianmukaisia toimia. Tästä on 
olemassa useita EU-tuomioistuimen tuomioita (esim. asiat C-142/05 ja C-433/05).
Tarkistuksilla 2 ja 5 kehotetaan komissiota helpottamaan asiaa.
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Turvallisuusvaatimukset

Valmistelija pitää erittäin tärkeänä uutta yleistä turvallisuusvaatimusta, joka muodostaa 
oikeudellisen perustan vaarallisten vesikulkuneuvojen vetämiseksi markkinoilta, jos tuote ei 
täytä direktiivin turvallisuusvaatimuksia tai jos tuote aiheuttaa vaaraa ihmisten, tavaroiden ja 
ympäristön turvallisuudelle ja terveydelle. 

Valmistelija kannattaa valmistajille, maahantuojille ja jakelijoille asetettavia tiukempia 
velvoitteita osoittaa tuotteidensa vaatimustenmukaisuus (CE-merkintä) asianmukaisia 
vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyjä noudattaen. Koska suurin osa 
yksityishenkilöiden tuomista veneistä tuodaan kolmansista maista, on hyvä, että rakentamisen 
jälkeistä arviointia koskevat direktiivin säännökset koskevat nyt nimenomaisesti myös 
yksityisiä maahantuojia. Jotta voidaan olla varmoja siitä, että tällaiset veneet ovat tämän 
direktiivin vaatimusten mukaisia, jäsenvaltioiden on varmistettava, että sekä unionin 
ulkorajoilla että unionin sisällä tehdään asianmukaisia ja tehokkaita tarkastuksia.

Hybriditekniikka

Valmistelijan mielestä huvivenemoottoreihin tarkoitetun hybriditekniikan kehitys olisi 
otettava direktiivissä huomioon innovatiivisena käyttövoimaratkaisuna. Tarkistuksilla 1, 3, 
6 ja 7 varmistetaan, että direktiivi kattaa innovatiiviset käyttövoimaratkaisut ja 
hybridimoottoreihin sovellettavat testisyklit.

TARKISTUKSET

Liikenne- ja matkailuvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa sisämarkkina- ja 
kuluttajansuojavaliokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) Jatkossa olisi myös ryhdyttävä 
aiheellisiin toimiin tietojen keräämiseksi 
huviveneiden ja vesiskootterien 
moottorien hiilidioksidipäästöistä.
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Perustelu

Kuuden miljoonan huviveneen ja vesiskootterin hiilijalanjälki olisi laskettava, jotta voidaan 
määrittää ongelman laajuus ja puuttua siihen. Komission mukaan huviveneiden ja 
vesiskootterien hiilidioksidipäästöistä ei vieläkään ole laskelmia.

Tarkistus 2

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Jotta helpotettaisiin direktiivin 
ymmärtämistä ja yhdenmukaista 
soveltamista, on myös aiheellista määritellä 
tällä alalla käytettävät käsitteet "omaan 
käyttöön rakennetut vesikulkuneuvot" ja 
"yksityinen maahantuoja".

(8) Jotta helpotettaisiin direktiivin 
ymmärtämistä ja yhdenmukaista 
soveltamista, on myös aiheellista määritellä 
tällä alalla käytettävät käsitteet "omaan 
käyttöön rakennetut vesikulkuneuvot" ja 
"yksityinen maahantuoja". Direktiivissä 
94/25/ETY vahvistettua "moottorin" 
määritelmää olisi laajennettava niin, että 
se kattaa myös innovatiiviset 
käyttövoimaratkaisut.

Perustelu

Tarkistuksella halutaan laajentaa moottorin määritelmää, koska direktiivissä ei ole otettu 
huomioon uutta hybriditekniikkaa, joka on jo käytössä ja jonka käyttö saattaa jatkossa 
lisääntyä.

Tarkistus 3

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 a) Huviveneitä ja vesiskoottereita 
valmistavien pienten ja keskisuurten 
yritysten liiketoiminnan erityisluonteen 
vuoksi kyseisten pk-yritysten olisi 
nautittava erityistä tukea, sillä 
tämänkaltaiseen liiketoimintaan liittyy 
suuria investointeja.

Tarkistus 4
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Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Saattaessaan markkinoille tämän 
direktiivin soveltamisalaan kuuluvaa 
tuotetta maahantuojien olisi ilmoitettava 
tuotteessa nimensä ja osoitteensa 
yhteydenottoja varten. Olisi säädettävä 
poikkeuksista sellaisia tapauksia varten, 
joissa merkintää ei voida tehdä varusteen 
koon tai luonteen vuoksi.

(15) Saattaessaan markkinoille tämän 
direktiivin soveltamisalaan kuuluvaa 
tuotetta maahantuojien olisi ilmoitettava 
tuotteessa nimensä ja osoitteensa 
yhteydenottoja varten. Jos merkintää ei 
voida tehdä varusteen koon tai luonteen 
vuoksi, maahantuojien olisi toimitettava 
asianmukaiset asiakirjat, joista tällainen 
varuste voidaan tunnistaa.

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 oikeasuhteisia asetettuun 
tavoitteeseen nähden. Komission olisi 
helpotettava jäsenvaltioiden keskinäistä 
parhaiden käytäntöjen vaihtoa tämän 
direktiivin 5 artiklan soveltamisesta 
luomalla asianmukainen järjestelmä 
tällaista vaihtoa varten.

Perustelu

Valmistelija katsoo, että jäsenvaltioiden keskinäinen parhaiden käytäntöjen vaihto 5 artiklan 
soveltamisesta auttaisi välttämään kohtuuttomia toimenpiteitä. Siksi komission olisi 
edistettävä asiaa.
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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.

Perustelu

Tarkistuksella sisällytetään direktiiviin hybridijärjestelmät, joita ei ole otettu huomioon 
komission ehdotuksessa, koska ehdotusta laadittaessa ei ollut käytettävissä uusinta tietoa.

Tarkistus 7

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 44 kappale

Komission teksti Tarkistus

(44) Jäsenvaltioiden olisi säädettävä tämän (44) Jäsenvaltioiden olisi säädettävä tämän 
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direktiivin säännösten rikkomiseen 
sovellettavia seuraamuksia koskevista 
säännöistä ja varmistettava, että nämä 
seuraamukset pannaan täytäntöön. 
Säädettyjen seuraamusten olisi oltava 
tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.

direktiivin säännösten rikkomiseen 
sovellettavia seuraamuksia koskevista 
säännöistä ja varmistettava, että nämä 
seuraamukset pannaan täytäntöön 
nimenomaan tähän tarkoitukseen 
nimettyjen yksiköiden tai toimivaltaisten 
kansallisten viranomaisten toimesta.
Säädettyjen seuraamusten olisi oltava 
tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia ja 
ne olisi pantava täytäntöön ilman 
aiheetonta viivytystä.

Tarkistus 8

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta – a alakohta – xiii alakohta

Komission teksti Tarkistus

xiii) amfibioalukset; xiii) amfibioalukset, joita voidaan käyttää 
sekä vedessä että maalla;

Tarkistus 9

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;

Perustelu

Tarkistuksella halutaan varmistaa, että kaikentyyppiset hybridijärjestelmät ovat liitteessä I 
olevassa B osassa esitettyjen pakokaasupäästövaatimusten mukaisia, koska direktiivissä ei ole 
otettu huomioon hybriditekniikkaa.
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Tarkistus 10

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla 

Komission teksti Tarkistus

Tämän direktiivin säännökset eivät estä 
jäsenvaltioita antamasta tietyillä 
vesialueilla liikkumista koskevia 
säännöksiä ympäristön ja vesiteiden 
suojelemiseksi ja niillä liikkuvien 
turvallisuuden varmistamiseksi, sillä 
edellytyksellä, että kyseiset säännökset 
eivät velvoita muuttamaan tämän 
direktiivin mukaisia vesikulkuneuvoja.

Tämän direktiivin säännökset eivät estä 
jäsenvaltioita antamasta tietyillä 
vesialueilla liikkumista koskevia 
säännöksiä ympäristön ja vesiteiden 
suojelemiseksi muun muassa 
melusaasteelta ja niillä liikkuvien 
turvallisuuden varmistamiseksi, sillä 
edellytyksellä, että kyseiset säännökset 
eivät velvoita muuttamaan tämän 
direktiivin mukaisia vesikulkuneuvoja ja 
että ne ovat perusteltuja ja oikeasuhteisia.
Komissio helpottaa jäsenvaltioiden 
keskinäistä parhaiden käytäntöjen vaihtoa 
ja luo asianmukaisen järjestelmän 
tällaista vaihtoa varten.

Perustelu

Valmistelija katsoo, että jäsenvaltioiden keskinäinen parhaiden käytäntöjen vaihto 5 artiklan 
soveltamisesta auttaisi välttämään kohtuuttomia toimenpiteitä. Siksi komission olisi 
edistettävä asiaa.

Tarkistus 11

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;

Perustelu

Tarkistuksessa ehdotetaan, että komissio sille siirretyn säädösvallan nojalla lisää liitteeseen 
hybridimoottoreiden testisyklejä, kun tällaiset testisyklit on saatu sovittua kansainvälisesti.

Tarkistus 12
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Ehdotus direktiiviksi
50 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissiolle siirretään 
määräämättömäksi ajaksi 60 artiklassa 
määritetystä päivästä lukien valta antaa 49 
artiklassa tarkoitettuja delegoituja 
säädöksiä.

2. Siirretään 49 artiklassa tarkoitettu valta 
antaa delegoituja säädöksiä komissiolle
seitsemäksi vuodeksi 60 artiklassa 
määritetystä päivästä lukien. Komissio 
laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan 
kertomuksen viimeistään yhdeksän 
kuukautta ennen seitsemän vuoden 
pituisen kauden päättymistä. 
Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri 
toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, 
jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto 
vastusta siirron jatkamista viimeistään 
kolme kuukautta ennen kunkin kauden 
päättymistä.

Tarkistus 13

Ehdotus direktiiviksi
Liite I – A osa – 2.3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Vesikulkuneuvo on suunniteltava niin, että 
laidan yli putoamisen vaara on 
mahdollisimman pieni ja veneeseen 
uudelleen nouseminen mahdollisimman 
helppoa.

Vesikulkuneuvo on suunniteltava niin, että 
laidan yli putoamisen vaara on 
mahdollisimman pieni ja veneeseen 
uudelleen nouseminen mahdollisimman 
helppoa. Saatavilla tai käytettävissä on 
oltava keinoja, joiden ansiosta veteen 
joutunut henkilö voi nousta uudelleen 
veneeseen ilman apua.

Perustelu

Vesikulkuneuvon suunnittelun olisi turvallisuussyistä mahdollistettava veneeseen uudelleen 
nouseminen ilman apua, mikä on erityisen tärkeää kylmissä vesissä. Tarkistuksella myös 
yhdenmukaistetaan teksti Yhdysvalloissa sovellettavien vaatimusten kanssa.
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Tarkistus 14

Ehdotus direktiiviksi
Liite I – A osa – 5.3 kohta – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Huomiota on kiinnitettävä siihen, että 
kaikki akkukäyttöiset virtapiirit moottorin 
käynnistyspiiriä lukuun ottamatta suojataan 
ylikuormitukselta ja oikosuluilta. Akuista
mahdollisesti purkautuvien kaasujen 
kerääntymisen estämiseksi on 
varmistettava ilmastointi. Akut on 
kiinnitettävä tukevasti ja ne on suojattava 
vedeltä.

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 
enimmäislämpötilan. Mahdollisesti 
purkautuvien räjähtävien kaasujen 
kerääntymisen estämiseksi on 
huolehdittava tuuletuksesta. Akut on 
kiinnitettävä tukevasti ja ne on suojattava 
vedeltä.

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. Tarvitaan erillinen
virtapiiri, koska radio-/turvalaitteiston pitää pysyä toiminnassa myös silloin, kun sähköisen 
käyttövoimajärjestelmän virtapiirissä sattuu katkos.
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