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RÖVID INDOKOLÁS

Az Európai Bizottság javaslata a kedvtelési célú vízi járművekről szóló 94/25/EK irányelv 
felülvizsgálatára irányul és célja a kedvtelési célú vízi járművek és a motoros vízi 
sporteszközök környezetvédelmi teljesítményének javítása azáltal, hogy felülvizsgálja a vízi 
járművek kipufogógáz-kibocsátására és zajszintjére vonatkozó határértékeket, valamint 
alapvetően megújítja a meglévő biztonsági követelményeket. A kezdeményezés további célja 
az EU fő kereskedelmi partnereivel azonos szabályozási feltételek, valamint annak 
biztosítása, hogy a vízi járművek belső piaca gördülékenyen működjön. A javaslat a nem 
kereskedelmi célra használt motoros vízi járművekre, vitorlás hajókra, motoros vízi 
sporteszközökre (vízirobogókra), ezek motorjára és részegységeire vonatkozik. Az új jogi 
aktus várhatóan 2015-ben lép hatályba. 

Kipufogógáz-kibocsátás

Azáltal, hogy a felülvizsgált irányelv szigorúbb határértékeket állapít meg a nitrogénoxidok és 
a szénhidrogének vonatkozásában, a kedvtelési célú vízi járművek kipufogógáz-kibocsátását 
harmonizálja az Egyesült Államok szigorúbb határértékeivel. Ha ugyanolyan kibocsátási 
határérték vonatkozik az EU, az USA, Kanada és Japán piacaira, ez a fejlesztés, a gyártás és a 
termékcsoportok tanúsítása tekintetében költségeket takarít meg az uniós gyártók számára. Az 
előadó egyetért a Bizottsággal és az illetékes bizottság előadójával az alábbiakban: A 
kipufogógáz-kibocsátásokra vonatkozóan javasolt korlátozások a legszigorúbb, de az adott 
határidőn belül megvalósítható mértékű csökkentést tükrözik. A mindhárom szennyező anyag 
(HC, NOx és CO) kibocsátásának ennél jelentősebb csökkentése a szikragyújtású motorok 
esetében kizárólag a kipufogógáznak a hármas hatású katalizátoros technológiát magában 
foglaló utánkezelése révén lehetséges. A megkívánt technológiai megoldás azonban még nem 
elég fejlett, és olyan beruházást igényelne, amely jelenleg nem megengedhető mértékű az 
iparág számára. Az előadó továbbá egyetért a Bizottság javaslatával a 3 éves átmeneti időszak 
valamennyi motorgyártó tekintetében történő alkalmazásával, és egy ezen felüli további 3 
éves időszak megadásával a 15 kW-nál kisebb teljesítményű, szikragyújtásos motorokat 
gyártó kis- és középvállalkozások tekintetében annak biztosítása érdekében, hogy a gazdasági 
és társadalmi veszteségek minimálisak legyenek. 

A Bizottság javaslata tárolótartályok vagy fedélzeti víztisztító rendszerek kötelező 
felszerelését előíró új felszereltségi követelményre vonatkozóan – amennyiben azok 
megakadályozzák a szennyvíz tengerbe jutását – környezetvédelmi szempontból üdvözlendő. 

Zajkibocsátás

Az előadó támogatja a Bizottság javaslatát, amely a zajkibocsátás jelenlegi határértékeinek 
megtartására irányul, mivel minden további csökkentés lényegesen újratervezett motorok 
használatát követelné meg. Nem szabad elfelejteni, hogy a kedvtelési célú vízi járművek 
zajkibocsátását számos tényező befolyásolja, úgy mint a motor, a hajótest, a hajóforgalom 
sűrűsége, a sebesség, a felhasználók magatartása, a földrajzi és időjárási körülmények. Éppen 
ezért teszi lehetővé az irányelv nemzeti intézkedések megtételét szigorúbb határértékek,
például a sebességhatároknak, a hajók parttól való minimális távolságának vagy bizonyos 
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területekről való kitiltásának megállapítása vonatkozásában. Az előadó úgy véli, hogy a 
bevált gyakorlatokkal kapcsolatos eszmecsere a tagállamok között előmozdítaná a vonatkozó 
nemzeti rendelkezések arányosságát és hozzájárulna a megfelelő intézkedések 
meghozatalához. Ezzel kapcsolatosan az előadó az Európai Bíróság több ügyére is hivatkozik 
(nevezetesen a C-142/05 és C-433/05 számú ügyekre). A 2. és 5. módosítás e folyamat 
megkönnyítésére kéri a Bizottságot.

Biztonsági követelmények

Az előadó hangsúlyozza az új általános biztonsági záradék fontosságát, amely megteremti a 
jogalapot a nem biztonságos vízi járművek piacról történő kivonásához, amennyiben a termék 
nem felel meg az irányelv biztonsági követelményeinek vagy általánosságban véve 
veszélyezteti a személyek egészségét és biztonságát, a vagyoni javak biztonságát, illetve a 
környezetet. 

Az előadó üdvözli, hogy alkalmas megfelelőségértékelési eljárásokon keresztül szigorúbb 
kötelezettségeket állapítanak meg a gyártók, az importőrök és a forgalmazók számára 
termékeik megfelelőségének megállapítására (pl. CE-jelölés). Mivel a magánszemélyek által 
importált hajók zömét harmadik országokból hozzák be, az előadó üdvözli, hogy a 
magánimportőröket most egyértelműen bevonták az irányelv által az gyártás utáni értékeléssel 
kapcsolatosan megszabott követelemények alá. Annak biztosítása érdekében azonban, hogy e 
hajók megfeleljenek ezen irányelv megerősített követelményeinek, a tagállamoknak 
megfelelő és hatékony ellenőrzéseket kell végezniük mind az EU külső határain, mind az EU-
n belül.

Hibridtechnológiák

Az előadó szerint az irányelvben a meghajtórendszerek tekintetében innovatív megoldásként 
kellene figyelembe venni a hibrid motorok technológiájának kifejlesztését a kedvtelési célú 
vízi járművekre. Az előadó 1., 3., 6. és 7. módosításai biztosítják, hogy az irányelv 
tartalmazzon innovatív meghajtórendszerekre vonatkozó megoldásokat és hibrid motorokra 
vonatkozó vizsgálati ciklusokat.

MÓDOSÍTÁSOK

The Committee on Transport and Tourism calls on the Committee on the Internal Market and 
Consumer Protection, as the committee responsible, to incorporate the following amendments 
in its report:

Módosítás 1

Irányelvre irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A jövőben megfelelő intézkedéseket is 
kell hozni a kedvtelési célú vízi járművek 
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és a motoros vízi sporteszközök 
motorjainak szén-dioxid-kibocsátásával 
kapcsolatos adatok összegyűjtésére.

Indokolás

A hatmillió, kedvtelési célú vízi jármű és motoros vízi sporteszköz szénlábnyomát ki kell 
számítani annak érdekében, hogy fel lehessen mérni a probléma mértékét, azt követően pedig 
foglalkozni lehessen a problémával. A Bizottság szerint még mindig nincs olyan jegyzék, 
amely tartalmazná a kedvtelési célú vízi járművek és a motoros vízi sporteszközök szén-
dioxid-kibocsátását.

Módosítás 2

Irányelvre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Helyénvaló továbbá az ezen ágazatra 
vonatkozó „saját célra épített vízi jármű” 
és „magánimportőr” fogalmának 
meghatározása, hogy könnyebb legyen 
ezen irányelv megértése és egységes 
alkalmazása.

(8) Helyénvaló továbbá az ezen ágazatra 
vonatkozó „saját célra épített vízi jármű” 
és „magánimportőr” fogalmának 
meghatározása, hogy könnyebb legyen 
ezen irányelv megértése és egységes 
alkalmazása. Ki kell terjeszteni a 
„hajtómotor” 94/25/EGK irányelvben 
meghatározott fogalommeghatározását, 
azért hogy az magába foglalja az 
innovatív meghajtási megoldásokat is.

Indokolás

Ez a módosítás a „hajtómotor” fogalommeghatározásának kiterjesztésére irányul, mivel a 
hibridek jelenleg meglévő és a jövőben esetleg elterjedő új technológiáit az irányelv nem vette 
figyelembe.

Módosítás 3

Irányelvre irányuló javaslat
12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12a) Tekintettel a kedvtelési célú vízi 
járműveket és motoros vízi 
sporteszközöket gyártó kkv-k üzleti 
tevékenységének különleges jellegére, 
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ezeknek a kkv-knek különleges 
támogatásban kellene részesülniük, mivel 
az ilyen üzleti tevékenységhez jelentős 
beruházási terhek kapcsolódnak.

Módosítás 4

Irányelvre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Amikor egy, az ezen irányelv hatálya 
alá tartozó terméket forgalomba hoznak a
piacon, az importőröknek fel kell 
tüntetniük a terméken a nevüket és azt a 
címét, amelyen kapcsolatba lehet lépni 
velük. Ez alól akkor kell kivételt tenni, ha 
egy részegység mérete vagy jellege a 
feltüntetést nem teszi lehetővé.

(15) Amikor egy, az ezen irányelv hatálya 
alá tartozó terméket forgalomba hoznak a 
piacon, az importőröknek fel kell 
tüntetniük a terméken a nevüket és azt a 
címét, amelyen kapcsolatba lehet lépni 
velük. Ha egy részegység mérete vagy 
jellege a feltüntetést nem teszi lehetővé, az 
importőröknek megfelelő dokumentációt 
kell szolgáltatniuk, amely alapján a 
részegységet azonosítani lehet.

Módosítás 5

Irányelvre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) A szubszidiaritás elvével összhangban 
ezen irányelv rendelkezései nem érinthetik 
a tagállamoknak azt a jogát, hogy 
meghatározzák azokat a követelményeket, 
amelyeket bizonyos vizeken történő 
hajózást illetően szükségesnek tartanak a 
környezet védelme, a vízi utak védelme és 
biztonsága érdekében, feltéve hogy ezek a 
rendelkezések nem írják elő az ezen 
irányelvnek megfelelő vízi járművek 
módosítását.

(26) A szubszidiaritás elvével összhangban 
ezen irányelv rendelkezései nem érinthetik 
a tagállamoknak azt a jogát, hogy 
meghatározzák azokat a követelményeket, 
amelyeket bizonyos vizeken történő 
hajózást illetően szükségesnek tartanak a 
környezet védelme, a vízi utak védelme és 
biztonsága érdekében, feltéve, hogy ezek a 
rendelkezések nem írják elő az ezen 
irányelvnek megfelelő vízi járművek 
módosítását, továbbá indokoltak és 
arányosak az elérni kívánt célkitűzéssel. A 
Bizottságnak elő kell segítenie az ezen 
irányelv 5. cikkének alkalmazására 
vonatkozó bevált gyakorlatok tagállamok 
közötti cseréjét, és e célból megfelelő 
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rendszert kell kialakítania.

Indokolás

Az előadó úgy véli, hogy az 5. cikk alkalmazására vonatkozó bevált gyakorlatokkal 
kapcsolatos eszmecsere a tagállamok között – amelyet a Bizottságnak támogatnia kell –
elősegítené az intézkedések arányosságát.

Módosítás 6

Irányelvre irányuló javaslat
39 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(39) A műszaki ismeretek fejlődésének és 
az új tudományos bizonyítékok figyelembe 
vétele érdekében a Bizottságot fel kell 
hatalmazni, hogy az I. melléklet B része 
2. pontjának és C része 1. pontjának 
módosítása – a kipufogógáz- és 
zajkibocsátási határértékek, valamint a 
Froude-számra és a 
teljesítmény/vízkiszorítás arányára 
vonatkozó értékek közvetlen vagy 
közvetett módosítását kivéve –, valamint 
az V., VII. és IX. melléklet módosítása 
tekintetében az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés 290. cikkével összhangban 
jogi aktusokat fogadjon el. Különösen 
fontos, hogy a Bizottság előkészítő 
munkája során megfelelő konzultációkat 
folytasson, többek között szakértői szinten 
is.

(39) A műszaki ismeretek fejlődésének és 
az új tudományos bizonyítékok
figyelembevétele érdekében a Bizottságot 
fel kell hatalmazni, hogy az I. melléklet B 
része 2. pontjának és C része 1. pontjának
a hibridhajtásokra vonatkozó vizsgálati 
ciklusok belefoglalásával, a 
bioüzemanyagokkal kevert vizsgálati 
üzemanyagoknak a vizsgálati 
üzemanyagok táblázatába való – az ilyen 
vizsgálati üzemanyagok nemzetközi 
elfogadását követő – felvételével történő
módosítása – a kipufogógáz- és 
zajkibocsátási határértékek, valamint a 
Froude-számra és a 
teljesítmény/vízkiszorítás arányára 
vonatkozó értékek közvetlen vagy 
közvetett módosítását kivéve –, valamint 
az V., VII. és IX. melléklet módosítása 
tekintetében az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés 290. cikkével összhangban 
jogi aktusokat fogadjon el. Különösen 
fontos, hogy a Bizottság előkészítő 
munkája során megfelelő konzultációkat 
folytasson, többek között szakértői szinten 
is.

Indokolás

Ez a módosítás belefoglalja a hibrid rendszereket az irányelvbe, amelyeket az irányelv 
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véglegesítésekor a vonatkozó információk hiánya miatt a Bizottság figyelmen kívül hagyott

Módosítás 7

Irányelvre irányuló javaslat
44 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(44) A tagállamoknak meg kell állapítaniuk 
az ezen irányelv megsértésekor 
alkalmazandó szankciók szabályait, és 
gondoskodniuk kell ezek végrehajtásáról. E 
szankcióknak hatékonyaknak, 
arányosaknak és visszatartó erejűeknek 
kell lenniük.

(44) A tagállamoknak meg kell állapítaniuk 
az ezen irányelv megsértésekor 
alkalmazandó szankciók szabályait, és 
gondoskodniuk kell ezek kifejezetten erre 
a célra kinevezett szolgálatok vagy az 
illetékes nemzeti hatóságok általi
végrehajtásáról. E szankcióknak 
hatékonyaknak, arányosaknak és 
visszatartó erejűeknek kell lenniük, azokat 
indokolatlan késedelem nélkül alkalmazni 
kell.

Módosítás 8

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – a pont – xiii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

xiii. kétéltű járművek; xiii. mind vízen, mind szárazföldön 
működőképes kétéltű járművek;

Módosítás 9

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. „hajtómotor:” bármely szikragyújtásos 
vagy kompressziós gyújtású, meghajtási 
célra használt belső égésű motor;

5. „hajtómotor:” bármely szikragyújtásos 
vagy kompressziós gyújtású, közvetlenül 
vagy közvetve meghajtási célra használt 
belső égésű motor;
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Indokolás

Ez a módosítás azt kívánja biztosítani, hogy valamennyi fajta hibrid hajtásnak meg kelljen 
felelnie az I. melléklet B része szerinti kipufogógáz-kibocsátási követelményeknek, ugyanis az 
irányelv nem vette figyelembe a hibrid technológiát.

Módosítás 10

Irányelvre irányuló javaslat
5. cikk 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az irányelv nem érinti a tagállamok 
jogosultságát arra, hogy bizonyos vizeken 
történő hajózást illetően rendelkezéseket 
hozzanak a környezetvédelem, továbbá a 
vízi utak védelme és biztonsága érdekében, 
feltéve hogy e rendelkezések nem teszik 
szükségessé az irányelvnek megfelelő vízi 
járművek módosítását.

Az irányelv nem érinti a tagállamok 
jogosultságát arra, hogy bizonyos vizeken 
történő hajózást illetően rendelkezéseket 
hozzanak a környezetvédelem, többek 
között zajártalommal szembeni védelme,
továbbá a vízi utak védelme és biztonsága 
érdekében, feltéve, hogy e rendelkezések 
nem teszik szükségessé az irányelvnek 
megfelelő vízi járművek módosítását, 
továbbá indokoltak és arányosak. A 
Bizottság elősegíti a bevált gyakorlatok 
tagállamok közötti cseréjét, és e célból 
megfelelő rendszert alakít ki.

Indokolás

Az előadó úgy véli, hogy az 5. cikk alkalmazására vonatkozó bevált gyakorlatokkal 
kapcsolatos eszmecsere a tagállamok között – amelyet a Bizottságnak támogatnia kell –
elősegítené az intézkedések arányosságát.

Módosítás 11

Irányelvre irányuló javaslat
49 cikk – 1 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) az I. melléklet B részének 2.3.1. 
pontja, a hibrid meghajtású motorokra 
vonatkozó vizsgálati ciklusok 
belefoglalása érdekében;
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Indokolás

Ez a módosítás a hibrid üzemi vizsgálati ciklusoknak a – Bizottságra ruházott hatáskör révén 
történő – hozzáadását javasolja, amint nemzetközi szinten is elfogadják az ilyen vizsgálati 
ciklusok közös rendszerét.

Módosítás 12

Irányelvre irányuló javaslat
50 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A 49. cikkben említett felhatalmazás a 
60. cikkben meghatározott időponttól 
számított határozatlan időre szól.

(2) A 49. cikkben említett felhatalmazás a 
60. cikkben meghatározott időponttól 
számított hét évre szól. A Bizottság 
legkésőbb 9 hónappal a hétéves időtartam 
vége előtt jelentést készít a felhatalmazás 
gyakorlásáról. Amennyiben az Európai 
Parlament vagy a Tanács – legkésőbb az 
adott időszak vége előtt három hónappal –
nem emel kifogást a meghosszabbítás 
ellen, a felhatalmazás hallgatólagosan 
meghosszabbodik a korábbival megegyező 
időtartamra.

Módosítás 13

Irányelvre irányuló javaslat
1 melléklet – A pont – 2.3 alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A vízi járműveket úgy kell kialakítani, 
hogy a vízbe esés veszélye a lehető 
legkisebb legyen, és megkönnyítse a 
visszajutást a fedélzetre.

A vízi járműveket úgy kell kialakítani, 
hogy a vízbe esés veszélye a lehető 
legkisebb legyen, és megkönnyítse a 
visszajutást a fedélzetre. A fedélzetre való 
visszajutást elősegítő eszköznek a vízbe 
esett személy számára hozzáférhetőnek 
vagy segítség nélkül használhatónak kell 
lennie.

Indokolás

Biztonsági okokból a vízi járműveket úgy kell kialakítani, hogy lehetőség legyen a fedélzetre 
való segítség nélküli visszajutásra, ami hideg vízben különösen fontos. A módosítás 
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összehangolja a szöveget az USA meglévő követelményeivel.

Módosítás 14

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – A rész – 5 pont – 5.3 alpont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ügyelni kell arra, hogy az összes áramkör 
túláram- és rövidzárlat-védelemmel legyen 
ellátva az akkumulátorról táplált 
motorindító áramkörök kivételével.
Szellőzésről kell gondoskodni az
akkumulátorokból esetlegesen 
felszabaduló gázok felhalmozódásának 
elkerülése érdekében. Az akkumulátorokat 
szilárdan kell rögzíteni, és védeni kell víz 
beáramlása ellen.

Ügyelni kell arra, hogy az összes áramkör
megfelelő túláram- és rövidzárlat-
védelemmel legyen ellátva az 
akkumulátorról táplált motorindító 
áramkörök kivételével. Áramköröket kell 
kialakítani és beépíteni az elektromos 
hajtás számára, a valamennyi többi 
áramkörrel való nem kívánt 
kölcsönhatások kialakulásának 
megakadályozása érdekében. A 
berendezésnek biztosítania kell, hogy a 
villamos energiát tároló eszközök ne 
haladják meg a gyártó által javasolt 
legmagasabb hőmérsékleti határértékeket. 
Szellőzésről kell gondoskodni az 
esetlegesen felszabaduló gázok 
felhalmozódásának elkerülése érdekében.
Az akkumulátorokat szilárdan kell 
rögzíteni, és védeni kell víz beáramlása 
ellen.

Indokolás

A hibrid meghajtású berendezések az esetlegesen katasztrofális eredményekkel túlmelegedő
akkumulátorok és a nagy teljesítményű hibrid villamos motoroknak a hajók valamennyi 
villamos berendezését, így – amennyiben nincs megfelelően elszigetelve a többi áramkörtől –
a motorvezérlést is üzemképtelenné tevő feszültségtüskéi tekintetében új kockázatokat 
hozhatnak magukkal. Elszigetelt áramkörökre van szükség ott, ahol a rádió-/biztonsági 
berendezéseknek működőképesnek kell maradniuk akkor is, ha áramkimaradás történik az 
elektromos hajtásban.
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