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ĪSS PAMATOJUMS

Eiropas Komisijas priekšlikums pārskatīt Direktīvu par izpriecu kuģiem (94/25/EK) ir 
izstrādāts, lai uzlabotu atpūtas laivu un ūdens motociklu ekoloģiskos raksturlielumus, šajā 
nolūkā apsverot peldlīdzekļu motoru izplūdes gāzu emisiju robežvērtību un trokšņa 
robežvērtību pārskatīšanu un būtiski modernizējot pašreizējās drošības prasības. Ierosmes 
papildu mērķis ir panākt līdzvērtīgus regulējuma nosacījumus ar ES galvenajiem tirdzniecības 
partneriem un iekšējā tirgus netraucētu darbību peldlīdzekļu nozarē. Priekšlikums attiecas uz 
motorlaivām, jahtām, ūdens motocikliem (skūteriem), to motoriem un sastāvdaļām, ko 
neizmanto komerciālos nolūkos. Paredzams, ka jaunais tiesību akts stāsies spēkā 2015. gada 
vidū. 

Izplūdes gāzu emisijas

Nosakot stingrākus ierobežojumus slāpekļa oksīdiem (NOx) un ogļūdeņražiem (HC), 
pārskatītajā direktīvā atpūtas peldlīdzekļu motoru izplūdes gāzu emisiju robežvērtības tiek 
pielīdzinātas ASV noteikumiem, kas ir stingrāki. Vienādas emisiju robežvērtības ES un ASV, 
Kanādas un Japānas tirgos ietaupīs izmaksas ES ražotājiem saistībā ar ražojumu līniju 
izstrādi, ražošanu un sertificēšanu. Atzinuma sagatavotājs piekrīt Komisijai un atbildīgās 
komitejas referentam turpmāk izklāstītajos jautājumos. Ierosinātās izplūdes gāzu emisiju 
robežvērtības paredz ļoti stingru, tomēr reālu samazināšanu noteiktajā termiņā. Vēl vairāk 
samazināt visu trīs piesārņotāju (HC, NOx un CO) robežvērtības SI motoriem var tikai ar 
izplūdes gāzu pēcapstrādi, ieviešot trīsceļu katalizatora tehnoloģiju. Taču nepieciešamā 
tehnoloģija vēl nav pietiekami izstrādāta, un būtu vajadzīgi ieguldījumi, kurus ražotāji pašlaik 
nevar atļauties. Turklāt atzinuma sagatavotājs piekrīt Komisijas ierosinājumam noteikt trīs 
gadus ilgu pārejas posmu visiem motoru ražotājiem un vēl trīs gadus ilgu posmu maziem un 
vidējiem uzņēmumiem, kas ražo SI piekarināmos motorus, kuru jauda ir ≤ 15 kW, lai 
ekonomiskie un sociālie zaudējumi būtu cik iespējams nelieli. 

Komisijas priekšlikums noteikt jaunu projektēšanas prasību peldlīdzeklī obligāti uzstādīt 
uzkrāšanas tvertnes vai vietējās ūdens attīrīšanas iekārtas ir atzinīgi vērtējams no vides 
aizsardzības viedokļa, jo tādējādi tiks novērsta notekūdeņu izplūde dabiskajās ūdenstilpnēs. 

Trokšņu emisijas

Atzinuma sagatavotājs atbalsta Komisijas priekšlikumu saglabāt pašreizējās trokšņa emisiju 
robežvērtības, jo, tās vēl vairāk samazinot, būtu nepieciešams būtiski pārveidot motorus. 
Jāpatur prātā, ka atpūtas peldlīdzekļu emitēto troksni ietekmē vairāki faktori, piemēram, 
motors, pārsegs, laivu koncentrācija, ātrums, lietotāja uzvedība, ģeogrāfija un laika apstākļi. 
Tādēļ direktīva atļauj veikt valsts līmeņa pasākumus, lai noteiktu stingrākus ierobežojumus, 
piemēram, ātruma ierobežojumus, minimālo attālumu no krasta vai laivu liegumu konkrētās 
zonās. Atzinuma sagatavotājs uzskata, ka viedokļu apmaiņa starp dalībvalstīm par labāko 
praksi veicinātu attiecīgo valsts līmeņa noteikumu samērīgumu un palīdzētu veikt atbilstīgus 
pasākumus. Šajā sakarībā atzinuma sagatavotājs min vairākas Eiropas Savienības Tiesā 
skatītās lietas (īpaši lietas C-142/05 un C-433/05). Otrā un piektā grozījuma mērķis ir aicināt 
Komisiju veicināt šo procesu.
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Drošības prasības

Atzinuma sagatavotājs uzsver jaunā vispārējā drošības noteikuma nozīmi, jo tas sniedz 
juridisko pamatu nedrošu peldlīdzekļu izņemšanai no tirgus, ja ražojums neatbilst direktīvā 
noteiktajām drošības prasībām vai ja ražojums vispārīgi apdraud cilvēku, īpašuma vai vides 
drošību un veselību vai neskartību. 

Atzinuma sagatavotājs atzinīgi vērtē ražotājiem, importētājiem un izplatītājiem noteiktos 
stingrākos pienākumus ar attiecīgām atbilstības novērtējuma procedūrām pierādīt, ka viņu 
ražojums atbilst normām (proti, jāiegūst CE marķējums). Tā kā lielākā daļa privāti importēto 
laivu tiek importētas no trešām valstīm, apsveicami ir tas, ka direktīvā noteiktie pienākumi 
veikt pēcbūves novērtējumu tagad tiks nepārprotami attiecināti uz privātiem importētājiem. 
Tomēr, lai panāktu, ka šīs laivas atbilst šajā direktīvā noteiktajām stingrākajām prasībām, 
dalībvalstīm nepieciešams nodrošināt, ka adekvātas un efektīvas pārbaudes tiek veiktas gan 
pie ES ārējām robežām, gan pašā Savienībā.

Hibrīdtehnoloģijas

Atzinuma sagatavotājs uzskata, ka direktīvā kā inovatīvs risinājums atpūtas laivu vilces 
sistēmām būtu jāņem vērā hibrīdmotoru tehnoloģijas izstrāde. Atzinuma sagatavotāja 
iesniegtais 1., 3., 6. un 7. grozījums nodrošina, ka direktīva attiecas uz inovatīviem vilces 
risinājumiem un hibrīdmotoru testa cikliem.

GROZĪJUMI

Transporta un tūrisma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Iekšējā tirgus un patērētāju 
aizsardzības komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Direktīvas priekšlikums
4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) Nākotnē būtu jāveic arī atbilstoši 
pasākumi ar mērķi apkopot datus par 
oglekļa dioksīda (CO2) emisijām no 
atpūtas laivu un ūdens motociklu 
motoriem.
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Pamatojums

Lai vispirms noteiktu problēmas apmēru un pēc tam to risinātu, būtu jāaprēķina sešu miljonu 
atpūtas laivu un ūdens motociklu radītā oglekļa dioksīda emisiju ietekme. Saskaņā ar 
Komisijas sniegto informāciju vēl nav ieviesta atpūtas laivu un ūdens motociklu radīto 
oglekļa emisiju uzskaite.

Grozījums Nr. 2

Direktīvas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Ir arī lietderīgi definēt tādus šai nozarei 
raksturīgus jēdzienus kā „personīgai 
lietošanai būvēts peldlīdzeklis” un 
„privātimportētājs”, lai atvieglotu izpratni 
un šo direktīvu piemērotu vienādi.

(8) Ir arī lietderīgi definēt tādus šai nozarei 
raksturīgus jēdzienus kā „personīgai 
lietošanai būvēts peldlīdzeklis” un 
„privātimportētājs”, lai atvieglotu izpratni 
un šo direktīvu piemērotu vienādi. Ir 
jāpaplašina pašreizējā „dzinēja” 
definīcija, kas iekļauta 
Direktīvā 94/25/EEK, un tā jāattiecina arī 
uz inovatīviem vilces risinājumiem.

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir paplašināt „dzinēja” definīciju, jo šajā direktīvā nav ņemtas vērā jaunās 
hibrīdtehnoloģijas, kuru lietojums nākotnē varētu vērsties plašumā.

Grozījums Nr. 3

Direktīvas priekšlikums
12.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12a) Ņemot vērā to MVU 
uzņēmējdarbības īpatnības, kuri ražo 
atpūtas laivas un ūdens motociklus, uz 
šiem MVU būtu jāattiecina īpašs atbalsts, 
ņemot vērā ar šo uzņēmējdarbības veidu 
saistītos apjomīgos ieguldījumus.

Grozījums Nr. 4
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Direktīvas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Laižot tirgū ražojumu, uz ko attiecas 
šī direktīva, importētājam uz ražojuma 
jānorāda savs nosaukums un adrese, kur ar 
viņu var sazināties. Izņēmumi būtu 
jāparedz gadījumos, kad konstrukcijas 
elementa izmēra vai parametru dēļ šāda 
norāde nav iespējama.

(15) Laižot tirgū ražojumu, uz ko attiecas 
šī direktīva, importētājam uz ražojuma 
jānorāda savs nosaukums un adrese, kur ar 
viņu var sazināties. Ja konstrukcijas 
elementa izmēra vai parametru dēļ šāda 
norāde nav iespējama, importētājiem būtu 
jāpievieno attiecīgi dokumenti, ar kuru 
palīdzību šādu komponentu varētu 
identificēt.

Grozījums Nr. 5

Direktīvas priekšlikums
26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26) Saskaņā ar subsidiaritātes principu šīs 
direktīvas noteikumi nedrīkst ietekmēt 
dalībvalstu tiesības vides un ūdensceļu 
struktūru aizsardzībai un ūdensceļu 
satiksmes drošības nodrošināšanai noteikt 
prasības, ko tās uzskata par vajadzīgām 
attiecībā uz navigāciju konkrētos ūdeņos, 
ar nosacījumu, ka minētie noteikumi 
neprasa izdarīt tādu laivu modifikācijas, 
kas atbilst šai direktīvai. 

(26) Saskaņā ar subsidiaritātes principu šīs 
direktīvas noteikumi nedrīkst ietekmēt 
dalībvalstu tiesības vides un ūdensceļu 
struktūru aizsardzībai un ūdensceļu 
satiksmes drošības nodrošināšanai noteikt 
prasības, ko tās uzskata par vajadzīgām 
attiecībā uz navigāciju konkrētos ūdeņos, 
ar nosacījumu, ka minētie noteikumi 
neprasa izdarīt tādu laivu modifikācijas, 
kas atbilst šai direktīvai, un ka minētie 
noteikumi ir pamatoti un samērīgi ar 
sasniedzamo mērķi. Komisijai būtu 
jāveicina dalībvalstu paraugprakses 
apmaiņa attiecībā uz šīs direktīvas 
5. panta piemērošanu, izveidojot atbilstīgu 
sistēmu šādai apmaiņai.

Pamatojums

Atzinuma sagatavotājs uzskata, ka dalībvalstu viedokļu apmaiņa par labāko praksi attiecībā 
uz 5. panta piemērošanu palīdzētu novērst nesamērīgus pasākumus un Komisijai tā būtu 
jāveicina.



AD\899205LV.doc 7/12 PE483.496v02-00

LV

Grozījums Nr. 6

Direktīvas priekšlikums
39. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(39) Lai ņemtu vērā tehnisko zināšanu 
progresu un jaunākās zinātniskās atziņas, 
pilnvaras pieņemt tiesību aktus saskaņā ar 
290. pantu Līgumā par Eiropas Savienības 
darbību būtu jānodod Komisijai, lai grozītu 
I pielikuma B daļas 2. sadaļu un C daļas 
1. sadaļu, izņemot tiešas vai netiešas 
modifikācijas attiecībā uz izplūdes gāzu un 
trokšņu emisiju robežvērtībām un uz Frūda 
skaitli un jaudas/tonnāžas vērtībām, kā arī
V, VII un IX pielikumu. Ir ļoti svarīgi, lai 
Komisija sagatavošanās darbā pienācīgi 
apspriestos, arī speciālistu līmenī.

(39) Lai ņemtu vērā tehnisko zināšanu 
progresu un jaunākās zinātniskās atziņas, 
pilnvaras pieņemt tiesību aktus saskaņā ar 
290. pantu Līgumā par Eiropas Savienības 
darbību būtu jānodod Komisijai, lai grozītu 
I pielikuma B daļas 2. sadaļu un C daļas 
1. sadaļu, izņemot tiešas vai netiešas 
modifikācijas attiecībā uz izplūdes gāzu un 
trokšņu emisiju robežvērtībām un uz Frūda 
skaitli un jaudas/tonnāžas vērtībām, lai 
iekļautu hibrīdmotoru testa ciklus, testa 
degvielu tabulā iekļautu biodegvielu 
maisījumu testa degvielas, līdzko šīs testa 
degvielas būs starptautiski atzītas, un 
grozītu V, VII un IX pielikumu. Ir ļoti 
svarīgi, lai Komisija sagatavošanās darbā 
pienācīgi apspriestos, arī speciālistu līmenī.

Pamatojums

Ar šo grozījumu direktīvā iekļauj hibrīdsistēmas, ko Komisija neņēma vērā laikā, ka tika 
pabeigta direktīvas priekšlikuma izstrāde, jo tajā laikā trūka informācijas par šo jautājumu.

Grozījums Nr. 7

Direktīvas priekšlikums
44. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(44) Dalībvalstīm būtu jāpieņem noteikumi 
par sankcijām, kas piemērojamas attiecībā 
uz šīs direktīvas noteikumu pārkāpumiem, 
un jānodrošina, lai tās tiktu īstenotas. Šīm 
sankcijām vajadzētu būt iedarbīgām, 
samērīgām un preventīvām.

(44) Dalībvalstīm būtu jāpieņem noteikumi 
par sankcijām, kas piemērojamas attiecībā 
uz šīs direktīvas noteikumu pārkāpumiem, 
un jānodrošina, lai tās īstenotu tieši šim 
mērķim paredzēti dienesti vai kompetentās 
dalībvalstu iestādes. Šīm sankcijām 
vajadzētu būt iedarbīgām, samērīgām un 
preventīvām, un tās būtu jāpiemēro 
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nekavējoties.

Grozījums Nr. 8

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – a apakšpunkts – xiii daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

xiii) amfībijām; xiii) amfībijām, kas var darboties gan 
ūdenī, gan uz sauszemes;

Grozījums Nr. 9

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. “vilces motors” ir dzirksteļaizdedzes vai 
kompresijaizdedzes iekšdedzes motors, ko 
izmanto piedziņai;

5. „vilces motors” ir dzirksteļaizdedzes vai 
kompresijaizdedzes iekšdedzes motors, ko 
tieši vai netieši izmanto piedziņai;

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir panākt, ka visiem motoriem ar hibrīdo piedziņu ir jāatbilst I pielikuma 
B daļā noteiktajām izplūdes gāzu emisiju prasībām, jo hibrīdtehnoloģija šajā direktīvā nav 
ņemta vērā.

Grozījums Nr. 10

Direktīvas priekšlikums
5. pants 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šīs direktīvas noteikumi nekavē 
dalībvalstis pieņemt noteikumus attiecībā 
uz navigāciju konkrētos ūdeņos, lai 
aizsargātu vidi, ūdensceļu struktūru un 
nodrošinātu drošību uz ūdensceļiem, ar 
noteikumu, ka minēto noteikumu dēļ nav 
jāmodificē peldlīdzekļi, kuri atbilst šai 
direktīvai.

Šīs direktīvas noteikumi nekavē 
dalībvalstis pieņemt noteikumus attiecībā 
uz navigāciju konkrētos ūdeņos, lai 
aizsargātu vidi, tostarp no trokšņu 
piesārņojuma, ūdensceļu struktūru un 
nodrošinātu drošību uz ūdensceļiem, ar 
noteikumu, ka minēto noteikumu dēļ nav 
jāmodificē peldlīdzekļi, kuri atbilst šai 
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direktīvai, un ka minētie noteikumi ir 
pamatoti un samērīgi. Komisija veicina 
dalībvalstu paraugprakses apmaiņu un 
izveido atbilstīgu sistēmu šādai apmaiņai.

Pamatojums

Atzinuma sagatavotājs uzskata, ka dalībvalstu viedokļu apmaiņa par labāko praksi attiecībā 
uz 5. panta piemērošanu palīdzētu novērst nesamērīgus pasākumus un Komisijai tā būtu 
jāveicina.

Grozījums Nr. 11

Direktīvas priekšlikums
49. pants - 1. punkts - aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(aa) I pielikuma B daļas 2.3.1. punktu, lai 
iekļautu hibrīda vilces motoru testa 
ciklus;

Pamatojums

Saskaņā ar Komisijai deleģētajām pilnvarām ar šo grozījumu ierosina tekstā iekļaut 
hibrīdsistēmu testa ciklus, līdzko starptautiskā līmenī būs panākta vienošanās par šādu testa 
ciklu vienotu kopumu.

Grozījums Nr. 12

Direktīvas priekšlikums
50. pants - 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. 49. pantā minēto pilnvaru deleģējumu 
piešķir uz nenoteiktu laiku, sākot no 
60. pantā minētā datuma.

2. Direktīvas 49. pantā minēto pilnvaru 
deleģējumu piešķir uz septiņiem gadiem, 
sākot no 60. pantā minētā datuma. 
Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru 
deleģējumu ne vēlāk kā deviņus mēnešus 
pirms septiņu gadu laikposma beigām. 
Pilnvaru deleģējumu automātiski 
pagarina par tāda paša ilguma 
laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments 
vai Padome neiebilst pret šādu 
pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms 
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katra laikposma beigām.

Grozījums Nr. 13

Direktīvas priekšlikums
1. pielikums – A daļa – 2.3. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Peldlīdzeklim jābūt projektētam tā, lai 
samazinātu risku pārkrist pār bortu un lai 
atvieglotu atpakaļuzkāpšanu.

Peldlīdzeklim jābūt projektētam tā, lai 
samazinātu risku pārkrist pār bortu un lai 
atvieglotu atpakaļuzkāpšanu.
Atpakaļuzkāpšanas līdzekļiem jābūt 
tādiem, lai ūdenī esoša persona varētu 
tiem piekļūt un tos izmantot bez citu 
palīdzības.

Pamatojums

Peldlīdzekļa konstrukcijai ir jābūt tādai, lai drošības apsvērumu dēļ būtu iespējama 
atpakaļuzkāpšana bez citu personu palīdzības, kas ir jo īpaši svarīgi auksta ūdens apstākļos. 
Ar šo grozījumu tekstu pielāgo ASV spēkā esošajām prasībām.

Grozījums Nr. 14

Direktīvas priekšlikums
1. pielikums – A daļa – 5. punkts – 5.3. apakšpunkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Uzmanība jāpievērš pārslodzes un visu 
elektrisko ķēžu aizsardzības nodrošināšanai 
pret īsslēgumu, izņemot motora 
iedarbināšanas elektriskās ķēdes, kuras 
darbina akumulatori. Jānodrošina 
ventilācija, lai novērstu to gāzu uzkrāšanos, 
kas var izdalīties no akumulatoriem. 
Akumulatori rūpīgi jāpiestiprina un 
jāaizsargā pret ūdens ieplūšanu.

Uzmanība jāpievērš pārslodzes un visu 
elektrisko ķēžu pienācīgas aizsardzības 
nodrošināšanai pret īsslēgumu, izņemot 
motora iedarbināšanas elektriskās ķēdes, 
kuras darbina akumulatori. Elektriskā 
dzinējspēka shēmas ir jāveido un 
jāuzstāda tā, lai novērstu jebkādu 
nevēlamu mijiedarbību ar citām shēmām. 
Tās ir jāuzstāda tā, lai ierīces, kurās 
uzglabā elektroenerģiju, nepārkarstu, 
pārsniedzot ražotāja noteikto maksimālo 
temperatūru. Jānodrošina ventilācija, lai 
novērstu to eksplozīvo gāzu uzkrāšanos, 
kas var izdalīties. Akumulatori rūpīgi 
jāpiestiprina un jāaizsargā pret ūdens 
ieplūšanu.
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Pamatojums

Hibrīdas piedziņas iekārtas laivām var radīt tādus jaunus riskus kā akumulatora pārkaršana, 
kam var būt katastrofālas sekas, un jaudīga elektromotora ar hibrīddzinēju strāvas 
uzliesmojumus, kas var sabojāt visas laivas elektroniskās ierīces, tostarp motora vadības 
ierīces, ja tās nav pietiekami izolētas no citām strāvas slēgumu shēmām. Ja radio/drošības 
aprīkojumam jāturpina darboties arī tad, kad elektriskās piedziņas shēmā tiek pārtraukta 
elektrības padeve, ir nepieciešama atsevišķa elektriskā shēma.



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

LV

PROCEDŪRA

Virsraksts Atpūtas laivas un ūdens motocikli

Atsauces COM(2011)0456 – C7-0212/2011 – 2011/0197(COD)

Atbildīgā komiteja
       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

IMCO
13.9.2011

Komiteja(-s), kurai(-ām) ir lūgts sniegt 
atzinumu
       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

TRAN
13.9.2011

Referents(-e/-i/-es)
       Iecelšanas datums

Roberts Zīle
17.10.2011

Izskatīšana komitejā 26.3.2012 23.4.2012

Pieņemšanas datums 24.4.2012

Galīgais balsojums +:
–:
0:

35
0
1

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā 
balsošanā

Magdi Cristiano Allam, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, 
Philip Bradbourn, Antonio Cancian, Michael Cramer, Luis de Grandes 
Pascual, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Knut 
Fleckenstein, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Dieter-
Lebrecht Koch, Jörg Leichtfried, Marian-Jean Marinescu, Gesine 
Meissner, Hubert Pirker, Petri Sarvamaa, Vilja Savisaar-Toomast, Olga 
Sehnalová, Debora Serracchiani, Brian Simpson, Keith Taylor, Silvia-
Adriana Ţicău, Giommaria Uggias, Artur Zasada, Roberts Zīle

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā 
balsošanā

Spyros Danellis, Eider Gardiazábal Rubial, Dominique Riquet, Anna 
Rosbach, Alfreds Rubiks, Sabine Wils, Tatjana Ždanoka


