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PR_COD_1amCom

Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
*** Goedkeuringsprocedure

***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing)
***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing)

***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 
voorgestelde rechtsgrond.)

Amendementen op een ontwerptekst

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen op de ontwerptekst worden in 
vet cursief aangegeven. De markering in mager cursief is een aanwijzing 
voor de technische diensten en betreft passages in de ontwerptekst waarvoor 
een correctie wordt voorgesteld met het oog op de uiteindelijke tekst 
(bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen in een taalversie). Dergelijke 
correcties moeten worden goedgekeurd door de betrokken technische 
diensten.

In de koptekst van een amendement op een bestaande tekst, waarvoor in de 
ontwerptekst wijzigingen worden voorgesteld, wordt op respectievelijk de 
derde en vierde regel verwezen naar de bestaande tekst en naar de bepaling in 
kwestie. Tekstdelen die worden overgenomen uit een bepaling van een 
bestaande tekst die in de ontwerptekst niet is gewijzigd, maar door het 
Parlement wordt geamendeerd, worden in vet gemarkeerd. Een eventuele 
schrapping van dergelijke tekstdelen wordt als volgt aangegeven: [...]. 



RR\906692NL.doc 3/56 PE480.885v02-00

NL

INHOUD

Blz.

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT................5

TOELICHTING ...................................................................................................................36

ADVIES VAN DE COMMISSIE MILIEUBEHEER, VOLKSGEZONDHEID EN 
VOEDSELVEILIGHEID .....................................................................................................41

ADVIES VAN DE COMMISSIE VERVOER EN TOERISME............................................46

PROCEDURE ......................................................................................................................56



PE480.885v02-00 4/56 RR\906692NL.doc

NL



RR\906692NL.doc 5/56 PE480.885v02-00

NL

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende 
pleziervaartuigen en waterscooters
(COM(2011)0456 – C7-0212/2011 – 2011/0197(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2011)0456),

– gezien artikel 294, lid 2, en artikel 114 van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is 
ingediend (C7-0212/2011),

– gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 8 december 20111,

– gezien artikel 55 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie interne markt en consumentenbescherming en de 
adviezen van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid en de 
Commissie vervoer en toerisme (A7-0213/2012),

1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 
wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

Amendement 1

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Besluit nr. 768/2008/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 
9 juli 2008 betreffende een 
gemeenschappelijk kader voor het 

(6) Besluit nr. 768/2008/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van
9 juli 2008 betreffende een 
gemeenschappelijk kader voor het 

                                               
1 Nog niet in het Publicatieblad verschenen.
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verhandelen van producten omvat 
gemeenschappelijke beginselen en 
referentiebepalingen voor op de beginselen 
van de nieuwe aanpak gebaseerde 
wetgeving. Om te zorgen voor consistentie 
met andere sectorale productwetgeving 
moeten sommige bepalingen van deze 
richtlijn op dat besluit worden afgestemd, 
tenzij de bijzonderheden van de sector een 
andere oplossing vereisen. Daarom moeten 
bepaalde definities, de algemene 
verplichtingen voor marktdeelnemers, de 
bepalingen betreffende het vermoeden van 
conformiteit en formeel bezwaar tegen 
geharmoniseerde normen, de 
voorschriften voor de CE-markering, de 
eisen voor 
conformiteitsbeoordelingsinstanties, de 
aanmeldingsprocedures en de bepalingen 
betreffende de procedures voor producten 
die een risico opleveren, op dat besluit 
worden afgestemd.

verhandelen van producten omvat 
gemeenschappelijke beginselen en 
referentiebepalingen voor op de beginselen 
van de nieuwe aanpak gebaseerde 
wetgeving. Om te zorgen voor consistentie 
met andere sectorale productwetgeving 
moeten sommige bepalingen van deze 
richtlijn op dat besluit worden afgestemd, 
tenzij de bijzonderheden van de sector een 
andere oplossing vereisen. Daarom moeten 
bepaalde definities, de algemene 
verplichtingen voor marktdeelnemers, de 
bepalingen betreffende het vermoeden van 
conformiteit, de voorschriften voor de CE-
markering, de eisen voor 
conformiteitsbeoordelingsinstanties, de 
aanmeldingsprocedures en de bepalingen 
betreffende de procedures voor producten 
die een risico opleveren, op dat besluit 
worden afgestemd. Verordening (EU) nr. 
[.../...]  van het Europees Parlement en de 
Raad van ... betreffende Europese 
normalisatie1 voorziet in een procedure 
voor bezwaren tegen geharmoniseerde 
normen die niet volledig aan de eisen van 
deze richtlijn voldoen.
_____________
1PB L ...
* PB: gelieve hier nummer, datum en PB-
referentie van deze verordening te 
vermelden. 

Motivering

Te lezen samen met de amendementen van Malcolm Harbour waarin de artikelen 15 en 33 
worden geschrapt.

Amendement 2
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Daarnaast is het, om het begrip van 
deze richtlijn en de uniforme toepassing 
ervan te bevorderen, wenselijk definities 

(8) Daarnaast is het, om het begrip van 
deze richtlijn en de uniforme toepassing 
ervan te bevorderen, wenselijk definities 
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op te nemen van “voor eigen gebruik 
gebouwde vaartuigen” en “particuliere 
importeurs”, die specifiek zijn voor deze 
sector.

op te nemen van "voor eigen gebruik 
gebouwde vaartuigen" en "particuliere 
importeurs", die specifiek zijn voor deze 
sector. De huidige definitie van 
'voortstuwingsmotor' moet worden 
uitgebreid, teneinde ook innovatieve 
voortstuwingsoplossingen eronder te laten 
vallen.

Motivering

De definitie van 'voortstuwingsmotor' moet worden gewijzigd, teneinde ook nieuwe 
hybridesystemen en andere systemen die in de toekomst mogelijkerwijs op de markt worden 
gebracht eronder te laten vallen.

Amendement 3

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 20 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20 bis) Met betrekking tot motoren die 
zijn aangepast voor gebruik in vaartuigen, 
waarbij voor de oorspronkelijke motor al 
een typegoedkeuring is verleend 
overeenkomstig Richtlijn 97/68/EG van 
het Europees Parlement en de Raad van 
16 december 1997 betreffende de 
onderlinge aanpassing van de 
wetgevingen van de lidstaten inzake 
maatregelen tegen de uitstoot van 
verontreinigende gassen en deeltjes door 
inwendige verbrandingsmotoren die 
worden gemonteerd in niet voor de weg 
bestemde mobiele machines1 of Richtlijn 
2005/55/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 28 september 2005 inzake 
de onderlinge aanpassing van de 
wetgevingen van de lidstaten met 
betrekking tot maatregelen tegen de 
emissie van verontreinigende gassen en 
deeltjes door voertuigmotoren met 
compressieontsteking en de emissie van 
verontreinigende gassen door op aardgas 
of vloeibaar petroleumgas lopende 
voertuigmotoren met elektrische 
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ontsteking2, moeten de fabrikanten 
kunnen vertrouwen op het 
conformiteitsbewijs dat door de 
oorspronkelijke motorfabrikant is 
afgegeven, voor zover de kenmerken van 
de uitlaatemissies niet zijn veranderd als 
gevolg van die aanpassingen.  Daarom 
moet de definitie van fabrikant in deze 
richtlijn worden aangepast om te 
verduidelijken wat onder het begrip 
fabricageactiviteiten wordt verstaan.
______________
1 PB L 59 van 27.2.1998, blz. 1.
2 PB L 275 van 20.10.05, blz. 1.

Motivering

Te lezen samen met het amendement van Malcolm Harbour op artikel 3, punt 13. Fabrikanten 
die motoren aanpassen voor gebruik in vaartuigen, ook wel "mariniseerders" genoemd, zijn 
tot nu toe geconfronteerd met enige rechtsonzekerheid omtrent de motorcertificering. Door de 
definitie van fabrikant in deze richtlijn aan te passen, wordt de bestaande ambiguïteit 
weggenomen en kunnen mariniseerders die de kenmerken van de uitlaatemissies niet 
veranderen, zonder meer gebruik maken van het conformiteitsbewijs van de oorspronkelijke 
motorfabrikant.

Amendement 4
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) In het Verslag betreffende de 
mogelijkheid om nieuwe verbeteringen aan 
te brengen in de milieueigenschappen van 
motoren voor pleziervaartuigen, ingediend 
overeenkomstig artikel 2 van 
Richtlijn 2003/44/EG tot wijziging van 
Richtlijn 94/25/EG inzake 
pleziervaartuigen is nagegaan hoe de 
grenswaarden voor uitlaatemissies van 
motoren van pleziervaartuigen verder 
kunnen worden verlaagd. In dat verslag 
werd geconcludeerd dat de grenswaarden 
van Richtlijn 2003/44/EG kunnen worden 
aangescherpt. De grenswaarden moeten 
worden vastgesteld op een niveau dat 

(21) In het Verslag betreffende de 
mogelijkheid om nieuwe verbeteringen aan 
te brengen in de milieueigenschappen van 
motoren voor pleziervaartuigen, ingediend 
overeenkomstig artikel 2 van 
Richtlijn 2003/44/EG tot wijziging van 
Richtlijn 94/25/EG inzake 
pleziervaartuigen is nagegaan hoe de 
grenswaarden voor uitlaatemissies van 
motoren van pleziervaartuigen verder 
kunnen worden verlaagd. In dat verslag 
werd geconcludeerd dat de grenswaarden 
van Richtlijn 2003/44/EG kunnen worden 
aangescherpt. De grenswaarden moeten 
worden vastgesteld op een niveau dat 
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overeenkomt met de technische 
ontwikkeling van schonere technologie 
voor scheepsmotoren en dat een 
ontwikkeling in de richting van wereldwijd 
geharmoniseerde grenswaarden voor 
uitlaatemissies mogelijk maakt. De 
grenswaarden voor CO moeten echter 
worden verhoogd om de wezenlijke 
afname van andere luchtverontreinigende 
stoffen mogelijk te maken en tegelijkertijd 
te zorgen dat de nalevingskosten evenredig 
blijven.

overeenkomt met de technische 
ontwikkeling van schonere technologie 
voor scheepsmotoren en dat een 
ontwikkeling in de richting van wereldwijd 
geharmoniseerde grenswaarden voor 
uitlaatemissies mogelijk maakt. De 
grenswaarden voor CO moeten echter 
worden verhoogd om de wezenlijke 
afname van andere luchtverontreinigende 
stoffen mogelijk te maken en tegelijkertijd 
te zorgen dat de nalevingskosten evenredig 
blijven. De voorgestelde CO-
grenswaarden vormen onderdeel van een 
strategie die erop gericht is op zo kort 
mogelijke termijn en met gebruikmaking 
van 'state of the art' technologieën de 
grootst mogelijke emissiereducties te 
bereiken, zonder dat de sociaal-
economische gevolgen voor deze sector 
onaanvaardbaar groot worden.

Motivering

Alvorens de in dit voorstel opgenomen emissiegrenswaarden vast te stellen, heeft de 
Commissie alle belangrijke betrokken partijen uitvoerig geraadpleegd. Tijdens deze 
raadpleging hebben de betrokken partijen aangegeven dat deze grenswaarden in hun ogen 
het beste compromis zijn om de vervuiling tot een minimum te beperken.

Amendement 5

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) De scheepsmotoren moeten worden 
getest volgens testcycli zoals beschreven in 
een ISO-norm voor de desbetreffende 
brandstof en vermogenscategorie.

(22) De scheepsmotoren moeten worden 
getest volgens testcycli zoals beschreven in 
een ISO-norm voor de desbetreffende 
brandstof en vermogenscategorie. Er 
dienen testcycli te worden ontwikkeld voor 
alle verbrandingsmotoren die deel 
uitmaken van het voortstuwingssysteem, 
met inbegrip van hybride 
krachtinstallaties.
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Motivering

Wijziging van de tekst van am. 4 in het ontwerpverslag, die ook am. 3 in het ontwerpverslag 
dekt, dat de rapporteur daarom wil intrekken; in combinatie met am. 10 in het 
ontwerpverslag, dat gehandhaafd wordt, maakt dit amendement afdoende duidelijk dat 
laadmotoren in seriële hybride installaties wel degelijk onder deze richtlijn vallen.

Amendement 6

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26) Overeenkomstig het 
subsidiariteitsbeginsel mag deze richtlijn 
geen afbreuk doen aan de bevoegdheid van 
de lidstaten om voorschriften met 
betrekking tot het bevaren van bepaalde 
wateren uit te vaardigen die zij nodig 
achten met het oog op de bescherming van 
het milieu en van het net van waterwegen, 
alsook om de veiligheid op die waterwegen 
te waarborgen, mits die voorschriften geen 
aanpassing vereisen van pleziervaartuigen 
die conform zijn met deze richtlijn. 

(26) Overeenkomstig het 
subsidiariteitsbeginsel mag deze richtlijn 
geen afbreuk doen aan de bevoegdheid van 
de lidstaten om voorschriften met 
betrekking tot het bevaren van bepaalde 
wateren uit te vaardigen die zij nodig 
achten met het oog op de bescherming van 
het milieu en van het net van waterwegen, 
alsook om de veiligheid op die waterwegen 
te waarborgen, mits die voorschriften geen 
aanpassing vereisen van pleziervaartuigen 
die conform zijn met deze richtlijn, en die 
voorschriften gerechtvaardigd zijn en 
evenredig zijn met het nagestreefde doel. 
De Commissie moet de uitwisseling van 
beproefde werkmethoden met betrekking 
tot de toepassing van artikel 5 van deze 
richtlijn tussen de lidstaten bevorderen 
door daarvoor een passend systeem op te 
zetten.

Motivering

Uitwisseling van beproefde werkmethoden m.b.t. artikel 5 kan ertoe bijdragen dat 
onevenredige maatregelen achterwege blijven, hetgeen de Commissie moet bevorderen.

Amendement 7
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 26 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26 bis) Er is geen sprake van 
harmonisatie of gelijke randvoorwaarden 
met betrekkingtot vergunningen voor 
vaartuigen of technische controles, en 
belastingontduiking middels het gebruik 
van landbouwdiesel is nog altijd mogelijk. 
De Commissie dient dan ook te overwegen 
voorstellen te presenteren voor het op 
Europees niveau harmoniseren van de 
vergunningen voor vaartuigen, teneinde 
regelmatige technische controles te 
bevorderen en belastingontduiking te 
voorkomen door het gebruik van 
landbouwdiesel te ontmoedigen.

Amendement 8

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28) Het is van cruciaal belang dat aan 
fabrikanten en gebruikers duidelijk wordt 
gemaakt dat de fabrikant door het 
aanbrengen van de CE-markering verklaart 
dat het product aan alle toepasselijke eisen 
beantwoordt en dat hij de volledige 
verantwoordelijkheid daarvoor op zich 
neemt.

(28) Het is van cruciaal belang dat aan 
fabrikanten en gebruikers duidelijk wordt 
gemaakt dat de fabrikant door het 
aanbrengen van de CE-markering verklaart 
dat het product aan alle toepasselijke eisen 
beantwoordt en dat hij de volledige 
verantwoordelijkheid daarvoor op zich 
neemt. De nationale 
markttoezichtautoriteiten dienen 
stelselmatig nalevingscontroles te houden.

Amendement 9

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 31 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(31 bis) Om duidelijke informatie te 
verstrekken over de geschikte 
omstandigheden voor het gebruik van 
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vaartuigen, dienen de titels van de 
categorieën vaartuigontwerpen, die voor 
de gebruikers misleidend konden zijn, nu 
te worden gebaseerd op de voor de 
navigatie essentiële milieuvoorwaarden, te 
weten windkracht en golfhoogte, in plaats 
van vermelding van het gebied en het type 
navigatie.

Motivering

Verduidelijking door overweging over categorieën vaartuigontwerpen.

Amendement 10

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 31 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(31 ter) De in ontwerpcategorie A 
vermelde omstandigheden kunnen zich 
voordoen tijdens lange reizen, 
bijvoorbeeld bij het oversteken van 
oceanen, of voor de kust in wateren die 
honderden zeemijlen lang geen 
bescherming tegen wind en golven bieden. 
De in ontwerpcategorie B vermelde 
omstandigheden kunnen zich voordoen 
tijdens langere zeereizen of in 
kustwateren wanneer niet altijd direct 
beschutting voorhanden is. Dit soort 
omstandigheden kunnen zich ook 
voordoen op grote binnenzeeën waar dit 
soort golven kunnen ontstaan. De in 
ontwerpcategorie C vermelde 
omstandigheden kunnen zich voordoen in 
onbeschutte binnenwateren, in 
riviermondingen en in kustwateren tijdens 
gematigde weersomstandigheden. De in 
ontwerpcategorie D vermelde 
omstandigheden kunnen zich voordoen in 
beschutte binnenwateren, en in 
kustwateren tijdens mooi weer.
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Motivering

Dit amendement bevat een gedetailleerde toelichting op de aangepaste categorieën 
vaartuigontwerpen die in het ontwerpverslag worden voorgesteld.

Amendement 11

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 39

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(39) Teneinde rekening te houden met de 
voortschrijdende technische kennis en met 
nieuwe wetenschappelijke inzichten, moet 
aan de Commissie de bevoegdheid worden 
overgedragen overeenkomstig artikel 290 
van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie handelingen vast te 
stellen om bijlage I, deel B, punt 2, en 
bijlage I, deel C, punt 1, met uitzondering 
van directe of indirecte wijzigingen van de 
grenswaarden voor uitlaat- en 
geluidsemissies en het getal van Froude en 
de verhouding vermogen/deplacement, 
alsook de bijlagen V, VII en IX, te 
wijzigen. Het is van bijzonder belang dat 
de Commissie tijdens haar voorbereidende 
werkzaamheden tot passende 
raadplegingen overgaat, onder meer op 
deskundigenniveau.

(39) Teneinde rekening te houden met de 
voortschrijdende technische kennis en met 
nieuwe wetenschappelijke inzichten, moet 
aan de Commissie de bevoegdheid worden 
overgedragen overeenkomstig artikel 290 
van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie handelingen vast te 
stellen tot wijziging van bijlage I, deel B, 
punt 2, met name om testcycli voor 
hybride motoren op te nemen en met 
biobrandstoffen bijgemengde 
testbrandstoffen op te nemen in de tabel 
van testbrandstoffen zodra die 
testbrandstoffen internationaal zijn 
geaccepteerd, en bijlage I, deel C, punt 1, 
met uitzondering van directe of indirecte 
wijzigingen van de grenswaarden voor 
uitlaat- en geluidsemissies en het getal van 
Froude en de verhouding 
vermogen/deplacement, alsook van de 
bijlagen V, VII en IX. Het is van bijzonder 
belang dat de Commissie tijdens haar 
voorbereidende werkzaamheden tot 
passende raadplegingen overgaat, onder 
meer op deskundigenniveau.

Motivering

Dit betreft een technische aanpassing van am.6 in het ontwerpverslag dat zal worden 
ingetrokken. Dit amendement introduceert nieuwe tekstgedeelten, die inspelen op nieuwe 
ontwikkelingen, zoals nieuwe biobrandstofmengsels en de invoering van hybridesystemen.
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Amendement 12

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 44

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(44) De lidstaten moeten regels vaststellen 
betreffende sancties voor inbreuken op 
deze richtlijn en ervoor zorgen dat zij 
worden toegepast. Deze sancties moeten 
doeltreffend, evenredig en afschrikkend te 
zijn.

(44) De lidstaten moeten regels vaststellen 
betreffende sancties voor inbreuken op 
deze richtlijn en ervoor zorgen dat zij 
worden toegepast door daartoe duidelijk 
aangewezen diensten of door de bevoegde 
nationale autoriteiten. Deze sancties 
moeten doeltreffend, evenredig en 
afschrikkend zijn en onverwijld worden 
toegepast.

Amendement 13
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het feit dat hetzelfde vaartuig kan 
worden gebruikt voor de verhuur of voor 
pleziervaartcursussen staat er niet aan in 
de weg dat het onder het toepassingsgebied 
van deze richtlijn valt wanneer het voor 
recreatiedoeleinden in de Unie in de 
handel wordt gebracht.

3. Vaartuigen die ook worden gebruikt 
voor de verhuur of voor 
pleziervaartcursussen vallen onder het 
toepassingsgebied van deze richtlijn.

Motivering

In de toelichting bij de richtlijn pleziervaartuigen 2008 staat dat de richtlijn ook geldt voor 
pleziervaartuigen die voor de verhuur of voor pleziervaartcursussen worden gebruikt. Deze 
verduidelijking zorgt voor een uniforme interpretatie in de lidstaten en is daarnaast relevant 
voor de toepassing van het MARPOL-Verdrag van de IMO.

Amendement 14

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. “pleziervaartuig”: alle voor sport- en 2. “pleziervaartuig”: alle voor sport- en 
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vrijetijdsdoeleinden bedoelde vaartuigen, 
ongeacht het type of de wijze van 
voortstuwing, met een romplengte van 2,5 
tot 24 m, gemeten volgens de 
geharmoniseerde norm;

vrijetijdsdoeleinden bedoelde vaartuigen, 
ongeacht het type of de wijze van 
voortstuwing, met een romplengte van 2,5 
tot 24 m, gemeten volgens de 
geharmoniseerde norm;

Motivering

(Niet van toepassing op de Nederlandse versie).

Amendement 15
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. “waterscooter”: een voor sport- en 
vrijetijdsdoeleinden bedoeld vaartuig met 
een lengte van minder dan 4 m dat een 
inwendigeverbrandingsmotor met een 
waterstraalpomp als primaire 
voortstuwingsbron gebruikt en ontworpen 
is om door een of meer personen zittend, 
staand of knielend op en niet in de romp te 
worden bediend;

3. "waterscooter": een vaartuig met een 
lengte van minder dan 4 m met een motor 
met inwendige verbranding, primair 
aangedreven door een waterstraalpomp en 
ontworpen om door een of meer personen 
zittend, staand of knielend op en niet in de 
romp te worden bediend;

Motivering

Dit amendement vervangt de tekst van het oorspronkelijke voorstel door die van de definitie 
in Richtlijn 2003/44/EG, hetgeen de internationale definitie is, en ook die van de relevante 
ISO-norm.

Amendement 16
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – punt 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. “voortstuwingsmotor”: voor 
voortstuwing gebruikte 
inwendigeverbrandingsmotor met vonk- of 
compressieontsteking;

5. "voortstuwingsmotor": direct of indirect
voor voortstuwing gebruikte 
inwendigeverbrandingsmotor met vonk- of 
compressieontsteking;

Motivering

Dit amendement waarborgt dat alle soorten hybride-installaties moeten voldoen aan de 



PE480.885v02-00 16/56 RR\906692NL.doc

NL

vereisten inzake uitlaatemissies van bijlage I, deel B.

Amendement 17
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – punt 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. “ingrijpende verbouwing van een 
vaartuig”: een verbouwing van het vaartuig 
waarbij de wijze van voortstuwing van het 
vaartuig wordt veranderd, een ingrijpende 
wijziging van de motor plaatsvindt of het 
vaartuig zodanig wordt gewijzigd dat het 
als een nieuw vaartuig wordt beschouwd;

7. “ingrijpende verbouwing van een 
vaartuig”: een verbouwing van het vaartuig 
waarbij de wijze van voortstuwing van het 
vaartuig wordt veranderd, een ingrijpende 
wijziging van de motor plaatsvindt of het 
vaartuig zodanig wordt gewijzigd dat de 
naleving van de toepasselijke essentiële 
veiligheids- en milieuvoorschriften van de 
richtlijn in het gedrang komt;

Motivering

De voorgestelde definitie van "ingrijpende verbouwing van een vaartuig" moet worden 
gepreciseerd aangezien hij ruimte laat voor meerdere interpretaties. De definitie van 
"ingrijpende wijziging van een motor" in deze richtlijn is evenwichtig geformuleerd, en dat 
om te vermijden dat elke wijziging van de motorkenmerken er automatisch toe zou leiden dat 
er sprake is van een 'ingrijpende wijziging'.

Amendement 18

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – punt 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

13. “fabrikant”: een natuurlijke of 
rechtspersoon die een product vervaardigt 
of een product laat ontwerpen of 
vervaardigen en het onder zijn naam of 
handelsmerk verhandelt,

13. “fabrikant”: een natuurlijke of 
rechtspersoon die een product vervaardigt 
of een product laat ontwerpen of 
vervaardigen en het onder zijn naam of 
handelsmerk verhandelt, met inbegrip van 
een natuurlijke of rechtspersoon die 
motoren aanpast voor gebruik in 
vaartuigen, waarbij voor de 
oorspronkelijke motor al een 
typegoedkeuring is verleend 
overeenkomstig Richtlijn 97/68/EG of 
Richtlijn 2005/55/EG, zonder de 
kenmerken van de uitlaatemissies van de 
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motor te veranderen;

Motivering

Dit amendement maakt een einde aan de onzekerheid waarmee momenteel fabrikanten te 
maken hebben die motoren voor gebruik in vaartuigen aanpassen en de kenmerken van de 
uitlaatemissies niet veranderen, zodat zij nu zonder meer gebruik kunnen maken van het 
conformiteitsbewijs van de oorspronkelijke motorfabrikant.

Amendement 19

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze richtlijn staat er niet aan in de weg 
dat de lidstaten bepalingen vaststellen 
betreffende de vaart op bepaalde wateren 
met het oog op bescherming van het milieu 
en van het net van waterwegen en ter 
bevordering van de veiligheid op die 
waterwegen, mits die bepalingen geen 
aanpassing vereisen van pleziervaartuigen 
die conform zijn met deze richtlijn.

Deze richtlijn staat er niet aan in de weg 
dat de lidstaten bepalingen vaststellen 
betreffende de vaart op bepaalde wateren 
met het oog op bescherming van het 
milieu, onder meer tegen geluidsoverlast,
en van het net van waterwegen en ter 
bevordering van de veiligheid op die 
waterwegen, mits die bepalingen geen 
aanpassing vereisen van pleziervaartuigen 
die conform zijn met deze richtlijn, en dat 
die bepalingen gerechtvaardigd en 
evenredig zijn. De Commissie bevordert 
de uitwisseling van beproefde 
werkmethoden tussen de lidstaten en zet 
daarvoor een passend systeem op.

Motivering

Uitwisseling van beproefde werkmethoden m.b.t. artikel 5 kan ertoe bijdragen dat 
onevenredige maatregelen achterwege blijven, hetgeen de Commissie moet bevorderen.

Amendement 20

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 4 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten belemmeren niet dat de
volgende producten op de markt 

4. De lidstaten belemmeren niet dat al dan 
niet in vaartuigen gemonteerde 



PE480.885v02-00 18/56 RR\906692NL.doc

NL

aangeboden of in bedrijf gesteld worden: voortstuwingsmotoren die aan deze 
richtlijn voldoen, op de markt aangeboden 
of in bedrijf gesteld worden.

(a) al dan niet in vaartuigen gemonteerde 
voortstuwingsmotoren die aan deze 
richtlijn voldoen;
(b) motoren waarvoor typegoedkeuring is 
verleend overeenkomstig 
Richtlijn 97/68/EG van het Europees 
Parlement en de Raad en die voldoen aan 
de emissiegrenswaarden van fase III A, 
III B of IV voor 
compressieontstekingsmotoren die worden 
gebruikt voor andere toepassingen dan 
het aandrijven van binnenschepen, 
locomotieven en treinstellen, zoals 
vermeld in punt 4.1.2 van bijlage I bij die 
richtlijn;
(c) motoren waarvoor typegoedkeuring is 
verleend overeenkomstig 
Richtlijn 2005/55/EG van het Europees 
Parlement en de Raad als de fabrikant 
overeenkomstig bijlage IV, punt 9, 
verklaart dat de motor aan de 
uitlaatemissievoorschriften van deze 
richtlijn zal voldoen wanneer hij 
overeenkomstig de door de fabrikant 
verstrekte instructies in een vaartuig 
wordt gemonteerd.

Motivering

Verbetering van een redigeerfout in het voorstel van de Commissie, waardoor deze bepaling 
uit Richtlijn 94/25/EG inzake pleziervaartuigen correct en duidelijk wordt overgenomen. De 
inhoud van punt a) is in feite niet geschrapt, maar overgeheveld naar het AM op artikel 6, lid 
4, inleidende gedeelte. De inhoud van punt b) is in feite niet geschrapt, maar overgeheveld 
naar het AM op artikel 6, lid 4 bis (nieuw), punt a). De inhoud van het eerste deel van punt c) 
is in feite niet geschrapt, maar overgeheveld naar het AM op artikel 6, lid 4 bis (nieuw), punt 
b). De redigeerfout zit in "als de fabrikant verklaart" enz., en is overgeheveld naar de tweede 
alinea aangezien het de bedoeling is dat het van toepassing is op beide punten.

Amendement 21

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 4 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) Lid 4 is ook van toepassing op:
(a) motoren waarvoor typegoedkeuring is 
verleend overeenkomstig 
Richtlijn 97/68/EG en die voldoen aan de 
emissiegrenswaarden van fase III A, III B 
of IV voor compressieontstekingsmotoren 
die worden gebruikt voor andere 
toepassingen dan het aandrijven van 
binnenschepen, locomotieven en 
treinstellen, zoals vermeld in punt 4.1.2  
van bijlage I bij die richtlijn; en tevens
(b) motoren waarvoor typegoedkeuring is 
verleend overeenkomstig Richtlijn 
2005/55/EG,
als de fabrikant overeenkomstig bijlage 
IV, punt 9, verklaart dat de motor aan de 
uitlaatemissievoorschriften van deze 
richtlijn zal voldoen wanneer hij 
overeenkomstig de door de fabrikant 
verstrekte instructies in een vaartuig 
wordt gemonteerd.

Motivering

Verbetering van een redigeerfout in het voorstel van de Commissie, waardoor deze bepaling 
uit Richtlijn 94/25/EG inzake pleziervaartuigen correct en duidelijker wordt overgenomen 
dan in het voorstel van de Commissie.

Amendement 22

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Fabrikanten zorgen ervoor dat het 
product vergezeld gaat van instructies en 
veiligheidsinformatie in een of meer talen 
die de consumenten en andere 
eindgebruikers gemakkelijk kunnen 
begrijpen, zoals vastgesteld door de 
betrokken lidstaat.

7. Fabrikanten zorgen ervoor dat het 
product vergezeld gaat van instructies en 
veiligheidsinformatie in een of meer talen 
die de consumenten en andere 
eindgebruikers in de lidstaten waar zij hun 
product in de handel brengen,
gemakkelijk kunnen begrijpen. Die taal 
wordt vastgesteld door de betrokken 
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lidstaat.

Amendement 23
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Verplichtingen van particuliere importeurs Verplichtingen van particuliere importeurs 
in het geval van beoordeling na de bouw

Motivering

De oorspronkelijke titel van artikel 12 kan misleidend zijn omdat niet duidelijk is dat alle drie 
de leden betrekking hebben op 'beoordeling na de bouw'. Indien dit in de titel niet wordt 
gepreciseerd, is dit artikel van toepassing op alle particuliere importen, ongeacht het feit of 
de importeur een vaartuig importeert waarbij 'beoordeling na de bouw' van toepassing is, of 
dat het gaat om de import van een vaartuig dat al een CE-markering heeft.

Amendement 24

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 15 Schrappen
Formeel bezwaar tegen geharmoniseerde 

normen
1. Wanneer een lidstaat of de Commissie 
van mening is dat een geharmoniseerde 
norm niet geheel voldoet aan de eisen die 
erdoor worden bestreken en die 
beschreven zijn in artikel 4, lid 1, en 
bijlage I, legt de Commissie of die lidstaat 
de aangelegenheid met vermelding van 
argumenten voor aan het bij artikel 5 van 
Richtlijn 98/34/EG ingestelde comité. Dat 
comité brengt na raadpleging van de 
betrokken Europese normalisatie-
instellingen onverwijld advies uit.
2. De Commissie beslist op basis van het 
advies van het comité of zij de referenties 
van de betrokken geharmoniseerde norm 
in het Publicatieblad van de Europese 
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Unie bekendmaakt, niet bekendmaakt, 
met beperkingen bekendmaakt, 
handhaaft, met beperkingen handhaaft of 
intrekt.
3. De Commissie brengt de betrokken 
Europese normalisatie-instelling op de 
hoogte en verzoekt zo nodig om 
herziening van de betrokken 
geharmoniseerde normen.

Motivering

Er wordt momenteel gewerkt aan een horizontale herziening van de wetgeving inzake het 
normalisatiesysteem in de EU (2011/0150(COD)), waarbij ook deze algemene bepaling over 
bezwaren tegen normen aan bod komt. Daarom dient dit artikel te worden geschrapt in dit 
voorstel voor een sectorale richtlijn. In een bijbehorend amendement op overweging 6 wordt 
verwezen naar de normalisatieverordening.

Amendement 25
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) binnenboordmotoren en hekmotoren 
zonder geïntegreerde uitlaat die worden 
geacht te voldoen aan de 
uitlaatemissievoorschriften in bijlage I, 
delen B en C.

(d) binnenboordmotoren en hekmotoren 
zonder geïntegreerde uitlaat die worden 
geacht te voldoen aan de 
uitlaatemissievoorschriften in bijlage I, 
deel B.

Motivering

Deel C heeft betrekking op grenswaarden voor geluidsemissies en is hier niet van toepassing. 
De CE-markering voor binnenboordmotoren en hekmotoren zonder geïntegreerde uitlaat 
betreft alleen uitlaatemissies en niet geluid, aangezien de geluidsmetingen voor dit soort 
motoren door de botenbouwer (moeten) worden uitgevoerd wanneer de motor eenmaal in de 
romp is geplaatst.

Amendement 26
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 1 – letter b – punt ii – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– indien ten aanzien van bijlage I, deel A, 
punten 3.2 en 3.3, aan de geharmoniseerde 

indien ten aanzien van bijlage I, deel A, 
punten 3.2 en 3.3, aan de geharmoniseerde 
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normen wordt voldaan: module A1 
(interne productiecontrole plus 
producttests onder toezicht), module B 
(EU-typeonderzoek) in combinatie met 
module C, D, E of F, module G 
(conformiteit op basis van 
eenheidskeuring) of module H 
(conformiteit op basis van volledige 
kwaliteitsborging); of module H 
(conformiteit op basis van volledige 
kwaliteitsborging);

normen wordt voldaan: module B (EU-
typeonderzoek) in combinatie met module 
C, D, E of F; of module H (conformiteit op 
basis van volledige kwaliteitsborging);

Motivering

Dit amendement zorgt voor opneming in de richtlijn van regels die al sinds 1994 van kracht 
zijn. Het is niet passend dat een vaartuig van categorie C van meer dan 12 m de zee op kan 
wanneer het ontwerp niet door een aangemelde instantie is gecontroleerd. De tests die in dit 
amendement worden voorgesteld, dupliceren de tests voor stabiliteit en drijfvermogen, maar 
omvatten daarnaast nog andere passende tests.

Amendement 27
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een productietype als bedoeld in module B 
kan verscheidene productievarianten 
omvatten mits de verschillen tussen de 
varianten geen nadelige invloed hebben op
het veiligheidsniveau en de andere 
prestatie-eisen van het product.

Een productietype als bedoeld in module B 
kan verscheidene productievarianten 
omvatten mits:

(a) de verschillen tussen de varianten geen 
nadelige invloed hebben op het 
veiligheidsniveau en de andere prestatie-
eisen van het product; en tevens
(b) de varianten van een product genoemd 
worden in het dienovereenkomstige EU-
typeonderzoekcertificaat, indien nodig 
middels wijzigingen in het oorspronkelijke 
certificaat.

Motivering

Het kan voorkomen dat producten op de markt worden gebracht met een andere type-
aanduiding dan die op het EU-typeonderzoekcertificaat. Dit leidt ertoe dat niet duidelijk is of 
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het product onder het certificaat valt of niet. Dit amendement sluit dit gat in de wetgeving.

Amendement 28

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 33

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 33 Schrappen
Formeel bezwaar tegen geharmoniseerde 

normen
Wanneer een lidstaat of de Commissie 
formeel bezwaar heeft tegen de in 
artikel 32 bedoelde geharmoniseerde 
normen, is artikel 15 van toepassing.

Motivering

Er wordt momenteel gewerkt aan een horizontale herziening van de wetgeving inzake het 
normalisatiesysteem in de EU (2011/0150(COD)), waarbij ook deze algemene bepaling over 
bezwaren tegen normen aan bod komt. Daarom dient dit artikel te worden geschrapt in dit 
voorstel voor een sectorale richtlijn. In een bijbehorend amendement op overweging 6 wordt 
verwezen naar de normalisatieverordening.

Amendement 29

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 49 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De onder a) bedoelde wijzigingen kunnen 
ook betrekking hebben op de 
referentiebrandstoffen en op de 
voorschriften voor het testen van uitlaat- en 
geluidsemissies, alsook op 
duurzaamheidscriteria.

De onder a) bedoelde wijzigingen kunnen 
ook betrekking hebben op de 
referentiebrandstoffen en op de 
voorschriften voor het testen van uitlaat- en 
geluidsemissies, alsook op 
duurzaamheidscriteria. Dergelijke 
wijzigingen kunnen met name betrekking 
hebben op testcycli voor hybride motoren 
en de opneming van met biobrandstoffen 
bijgemengde testbrandstoffen in de in 
bijlage I, deel B, punt 2, vermelde tabel 
van testbrandstoffen, zodra over deze 
testbrandstoffen overeenstemming is 
bereid in de vorm van internationaal 
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aanvaarde normen.

Motivering

Vervangt de amendementen 17 en 18 uit het ontwerpverslag, die zullen worden ingetrokken, 
en verduidelijkt de omvang van de bevoegdheidsdelegatie aan de Commissie.

Amendement 30

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 50 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in artikel 49 bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie wordt met ingang 
van de in artikel 60 vermelde datum voor
onbepaalde tijd toegekend.

2. De in artikel 49 bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie wordt met ingang 
van de in artikel 60 vermelde datum voor 
zeven jaar toegekend. De Commissie stelt 
uiterlijk negen maanden voor het einde 
van de periode van zeven jaar een verslag 
op over de bevoegdheidsdelegatie. De 
bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend 
met termijnen van dezelfde duur verlengd, 
tenzij het Europees Parlement of de Raad 
zich uiterlijk drie maanden voor het einde 
van elke termijn tegen deze verlenging 
verzet.

Amendement 31
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 53 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Uiterlijk ...*, en rekening houdend met 
alle belangrijke marktinitiatieven, doet de 
Commissie het Europees Parlement en de 
Raad een verslag toekomen over de 
technische haalbaarheid van het verder 
reduceren van de emissies van de motoren 
van pleziervaartuigen, met inachtneming 
van de kostenefficiëntie van 
technologieën en de noodzaak om de 
waarden voor de sector mondiaal overeen 
te komen. Voor zover nodig zal het verslag 
vergezeld gaan van een desbetreffend 
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wetgevingsvoorstel.
__________________

* PB: de datum 5 jaar na de in artikel 57, 
lid 1, tweede alinea genoemde datum 
invoegen.

Motivering

Dit amendement stelt voor na te denken over de introductie van een toekomstig 
emissiestadium (stadium 3). De eerste clausule beoogt te waarborgen dat de Commissie voor 
een flexibele benadering kiest, teneinde te bereiken dat zij in een vroeg stadium deelneemt 
aan elk initiatief van het Amerikaanse Environmental Protection Agency betreffende nieuwe 
regels voor SI- (benzine) en CI- (diesel) motoren voor pleziervaartuigen.

Amendement 32

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 53 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 53 bis
Evaluatie

Uiterlijk op …* brengt de Commissie aan 
het Europees Parlement en de Raad 
verslag uit over de gevolgen van de 
categorieën vaartuigontwerpen in bijlage 
I , die stoelen op bestendigheid tegen 
windkracht en golfhoogte, rekening 
houdend met ontwikkelingen op het 
gebied van de internationale normalisatie. 
Dit verslag omvat een evaluatie van de 
vraag of de categorieën 
vaartuigontwerpen aanvullende 
specificaties of onderverdelingen 
behoeven, teneinde vollediger informatie 
te verstrekken over feitelijk gebruik voor 
consumenten. In het verslag wordt ook 
een evaluatie opgenomen van de gevolgen 
voor de scheepsbouwsector. In 
voorkomend geval gaat het verslag 
vergezeld van een wetgevingsvoorstel.
_____________
* PB: gelieve de datum in te voegen: twee 
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jaar na de in artikel 57, lid 1, tweede 
alinea, bedoelde datum.

Motivering

Als alternatief voor de herziene categorieën vaartuigontwerpen die de rapporteur in het 
ontwerpverslag voorstelt en in de amendementen op dat ontwerpverslag bijstelt, wordt het in 
dit amendement aan de Commissie overgelaten om hierover met de belanghebbenden 
diepgaand overleg te voeren en binnen een redelijke termijn verslag uit te brengen. De 
IMCO-coördinatoren hebben besloten een achtergronddocument te laten opstellen met een 
beoordeling van de voordelen van de herziene categorieën vaartuigontwerpen, zodat de leden 
van IMCO met kennis van zaken tussen beide opties kunnen kiezen.

Amendement 33

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 58 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten belemmeren niet dat 
producten op de markt aangeboden of in 
bedrijf gesteld worden die onder 
Richtlijn 94/25/EG vallen en in 
overeenstemming met die richtlijn zijn, 
wanneer die producten vóór [dd/mm/jjjj] 
(1 jaar na de in artikel 57, tweede alinea, 
bedoelde datum) in de handel gebracht of 
in gebruik genomen zijn.

1. De lidstaten belemmeren niet dat 
producten op de markt aangeboden of in 
bedrijf gesteld worden die onder Richtlijn 
94/25/EG vallen en in overeenstemming 
met die richtlijn zijn, wanneer die 
producten vóór ...* in de handel gebracht 
of in gebruik genomen zijn.

_____________
* PB: de in artikel 57, lid 1, tweede alinea, 
bedoelde datum invoegen of, indien dat 
later is, 31 december 2014.

Motivering

Correctie van een fout in am. 30 in het ontwerpverslag, dat zal worden ingetrokken, maar de 
bedoeling blijft dezelfde. Behalve voor benzinemotoren met vonkontsteking, die onder de 
speciale bepalingen van artikel 58, lid 2, vallen, geldt voor de fabrikanten van andere typen 
motoren dat ze vanaf eind 2014 aan deze richtlijn kunnen voldoen, en in dit amendement 
wordt voorgesteld dat dit duidelijk in de richtlijn wordt vermeld.

Amendement 34
Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – deel A – punt 1 – tabel – kolom 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Ontwerpcategorie Ontwerpcategorie
A. – “Oceaan” A 

B – “Zee” B
C – “Kust” C 

D. – “Beschutte wateren” D 

Motivering

Te lezen samen met de gewijzigde ontwerpcategorieën hieronder. Dit amendement bepaalt de 
maximumwaarden voor ontwerpcategorie A voor zowel windkracht, als golfhoogte (consistent 
met die in de norm). Ontwerpcategorie A sluit 'abnormale omstandigheden' uit, maar alleen 
de toepassingsgids van de Commissie geeft voorbeelden van wat dat zijn. Pleziervaartuigen 
van maximaal 24 m kunnen niet tegen zwaardere omstandigheden dan die zoals bedoeld in dit 
amendement.

Amendement 35

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – deel A – punt 1 – letter A

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

A. OCEAAN: Ontworpen voor lange 
reizen van hoofdzakelijk zelfstandig 
opererende vaartuigen, waarbij de 
windkracht meer dan 8 (schaal van 
Beaufort) en de significante golfhoogte 
meer dan 4 m kunnen bedragen, maar 
waarbij zich geen abnormale 
omstandigheden voordoen.

A.  Een pleziervaartuig van 
ontwerpcategorie A wordt geacht te zijn 
ontworpen voor de vaart waarbij de 
windkracht meer dan 8 (schaal van 
Beaufort)  en de significante golfhoogte 
meer dan 4 m kunnen bedragen, maar 
waarbij zich geen abnormale 
omstandigheden voordoen, zoals storm, 
zware storm, orkaan, tornado en extreme 
zeegang of abnormale golven.

Motivering

Er is nader overleg met de belanghebbenden geweest over aanpassing van de definities. In 
deze nieuwe definitie wordt de bestaande ontwerpcategorie A gehandhaafd, maar zijn het 
gebied en het soort navigatie ("oceaan") geschrapt, omdat het veeleer de omstandigheden 
(wind en golfhoogte) zijn waar de bemanning van het pleziervaartuig rekening mee moet 
houden. Ook blijven de bestaande grenzen voor windkracht en significante golfhoogte 
bestaan, maar wordt rechtszekerheid geboden door de abnormale omstandigheden te 
beschrijven. De amendementen 22, 23 en 24 uit het ontwerpverslag worden bijgevolg 
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ingetrokken.

Amendement 36

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – deel A – punt 1 – letter B

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

B. ZEE: Ontworpen voor zeereizen bij ten 
hoogste windkracht 8 en een significante 
golfhoogte van maximaal 4 m.

B. B. Een pleziervaartuig van 
ontwerpcategorie B wordt geacht te zijn 
ontworpen voor de vaart bij ten hoogste 
windkracht 8 en een significante 
golfhoogte van maximaal 4 m.

Motivering

Er is nader overleg met de belanghebbenden geweest over aanpassing van de definities. In 
deze nieuwe definitie wordt de bestaande ontwerpcategorie B gehandhaafd, maar zijn het 
gebied en het soort navigatie ("zee") geschrapt, omdat het veeleer de omstandigheden (wind 
en golfhoogte) zijn waar de bemanning van het pleziervaartuig rekening mee moet houden. 
Amendement 25 uit het ontwerpverslag wordt bijgevolg ingetrokken.

Amendement 37

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – deel A – punt 1 – letter C

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

C. KUST: Ontworpen voor de vaart in 
kustwateren, grote baaien, 
riviermondingen, meren en rivieren bij 
ten hoogste windkracht 6 en een 
significante golfhoogte van maximaal 2 m.

C. Een vaartuig van ontwerpcategorie C 
wordt geacht te zijn ontworpen voor de 
vaart bij ten hoogste windkracht 6 en een 
significante golfhoogte van maximaal 2 m.

Motivering

Er is nader overleg met de belanghebbenden geweest over aanpassing van de definities. In 
deze nieuwe definitie wordt de bestaande ontwerpcategorie C gehandhaafd, maar zijn het 
gebied en het soort navigatie ("kust") geschrapt, omdat het veeleer de omstandigheden (wind 
en golfhoogte) zijn waar de bemanning van het pleziervaartuig rekening mee moet houden.  
Amendement 26 uit het ontwerpverslag wordt bijgevolg ingetrokken.

Amendement 38
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Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – deel A – punt 1 – letter D

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

D. BESCHUTTE WATEREN: Ontworpen 
voor de vaart in beschutte wateren onder 
de kust, in kleine baaien, kleine meren, 
rivieren en kanalen bij ten hoogste 
windkracht 4 en een significante 
golfhoogte van maximaal 0,3 m, waarbij 
incidenteel, bijvoorbeeld ten gevolge van 
passerende vaartuigen, golven van 
maximaal 0,5 m kunnen voorkomen.

D. Een vaartuig van ontwerpcategorie D 
wordt geacht te zijn ontworpen voor de 
vaart bij ten hoogste windkracht 4 en een 
significante golfhoogte van maximaal 
0,3 m, waarbij incidenteel golven van 
maximaal 0,5 m kunnen voorkomen.

Motivering

Er is nader overleg met de belanghebbenden geweest over aanpassing van de definities. In 
deze nieuwe definitie wordt de bestaande ontwerpcategorie D gehandhaafd, maar zijn het 
gebied en het soort navigatie ("beschutte wateren") geschrapt, omdat het veeleer de 
omstandigheden (wind en golfhoogte) zijn waar de bemanning van het pleziervaartuig 
rekening mee moet houden. Amendement 27 uit het ontwerpverslag wordt bijgevolg 
ingetrokken.

Amendement 39
Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – deel A – punt 1 – paragraaf 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De pleziervaartuigen van elke categorie 
moeten zodanig ontworpen en gebouwd 
zijn dat zij bestand zijn tegen de 
parameters voor stabiliteit, drijfvermogen 
en andere relevante essentiële eisen in 
bijlage I en goed bestuurbaar zijn.

De vaartuigen van elke categorie moeten 
zodanig ontworpen en gebouwd zijn dat zij 
bestand zijn tegen de parameters voor 
stabiliteit, drijfvermogen en andere 
relevante essentiële eisen in bijlage I en 
goed bestuurbaar zijn.

Motivering

'Ontwerpcategorieën' moeten ook gelden voor 'waterscooters' en niet alleen voor 
'pleziervaartuigen' (zie artikel 3, waarin zowel pleziervaartuigen, als waterscooters worden 
genoemd).

Amendement 40
Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – deel A – punt 2 – punt 2.1 – paragraaf 1 – punt 30
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30) het land van fabricage, (30) de landencode van de lidstaat die de 
fabrikantencode afgeeft,

Motivering

Dit amendement verduidelijkt dat, teneinde de traceerbaarheid te vergroten, de locatie van de 
het hoofdkantoor van de fabrikant in het uit 14 cijfers bestaand identificatienummer moet 
worden opgenomen, naast de fabriekscode (punt 29). De rapporteur heeft ook naar het 
systeem van de autosector gekeken, maar dat systeem, met een fabrikantcode en een 
fabriekscode, sluit niet bij de onderhavige sector aan (het zou een wijziging noodzakelijk 
maken van het internationaal gebruikte systeem van registratie van 
vaartuigidentificatienummers).

Amendement 41
Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – deel A – punt 2 – punt 2.2 – paragraaf 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In het geval van particuliere invoer 
betreffen de onder a), d) en e) bedoelde 
contactgegevens en aanbevelingen die van 
de aangemelde instantie die de 
conformiteitsbeoordeling heeft verricht.

Schrappen

Motivering

Dit voorschrift is overbodig omdat het identificatienummer van het vaartuig reeds de 
identiteit van de aangemelde instantie laat zien, zodat voor traceerbaarheid is gezorgd, en de 
aangemelde instantie de conformiteitsinformatie altijd bewaart.

Amendement 42
Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – deel A – punt 2 – punt 2.2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2.2 bis) Plaatje van de importeur
Op elk vaartuig moet behalve het 
rompidentificatienummer nog een 
afzonderlijk, permanent bevestigd plaatje 
worden aangebracht met de naam van de 
importeur, de geregistreerde handelsnaam 
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of geregistreerd handelsmerk, en het 
volledige adres.

Motivering

Aan de eisen in artikel 9, lid 3, betreffende de informatie over de importeur kan eenvoudig 
worden voldaan door deze informatie op te nemen op een 'plaatje van de importeur'; dit 
amendement geeft nog eens aan welke informatie op dit plaatje moet worden vermeld.

Amendement 43
Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – deel A – punt 3 – punt 3,3 – paragraaf 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De constructie van het vaartuig moet 
zodanig zijn dat het drijfvermogen is 
afgestemd op de ontwerpcategorie 
overeenkomstig punt 1 en de door de 
fabrikant aanbevolen maximale belasting 
overeenkomstig punt 3.6. Alle
meerrompsvaartuigen die van leefruimte 
zijn voorzien, moeten zodanig worden 
ontworpen dat zij hetzij niet kunnen 
omslaan, hetzij over voldoende 
drijfvermogen beschikken om in 
omgeslagen toestand te blijven drijven.

De constructie van het vaartuig moet 
zodanig zijn dat het drijfvermogen is 
afgestemd op de ontwerpcategorie 
overeenkomstig punt 1 en de door de 
fabrikant aanbevolen maximale belasting 
overeenkomstig punt 3.6. 
Meerrompsvaartuigen die van leefruimte 
zijn voorzien die kunnen omslaan, moeten 
zodanig worden ontworpen dat zij over 
voldoende drijfvermogen beschikken om in 
omgeslagen stand te blijven drijven.

Motivering

Dit amendement introduceert het begrip 'omslaanrisico', hetgeen van vaartuig tot vaartuig 
sterk verschilt.

Amendement 44
Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – deel A – punt 3 – punt 3.7 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Alle vaartuigen van de categorieën A en 
B, alsmede vaartuigen van de categorieën 
C en D met een lengte van meer dan zes 
meter, moeten beschikken over een of meer 
bergplaatsen voor een of meer 
reddingsvlotten die groot genoeg zijn voor 
het door de fabrikant aanbevolen aantal 

Alle pleziervaartuigen van de categorieën 
A en B, alsmede pleziervaartuigen van de 
categorieën C en D met een lengte van 
meer dan zes meter, moeten beschikken 
over een of meer bergplaatsen voor een of 
meer reddingsvlotten die groot genoeg zijn 
voor het door de fabrikant aanbevolen 
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personen. De bergplaatsen moeten te allen 
tijde gemakkelijk toegankelijk zijn.

aantal personen. De bergplaatsen moeten te 
allen tijde gemakkelijk toegankelijk zijn.

Motivering

Het is uitermate onpraktisch waterscooters uit te rusten met reddingsvlotten of bergplaatsen.

Amendement 45

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – deel A – punt 5 – punt 5.1 – punt 5.1.5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5.1.5 bis) Met helmstok bestuurde 
buitenboordmotoren 
Met een helmstok bestuurde 
buitenboordmotoren moeten worden 
uitgerust met een noodstopvoorziening die 
met de stuurman kan worden verbonden 
(noodstopschakelaar met seizing).

Amendement 46
Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – deel A – punt 5 – punt 5.2 – punt 5.2.2 – paragraaf 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Alle ruimten waarin benzinetanks staan 
opgesteld, moeten geventileerd worden.

Motivering

Dit amendement specificeert de ventilatie-eisen, teneinde fouten bij de omzetting te 
voorkomen. Het neemt de tekst over van Richtlijn 1994/25, maar beperkt de eis tot ruimten 
waar tanks voor gewone brandstof (benzine) staan opgesteld omdat er in het geval van tanks 
voor diesel geen veiligheidsrisico bestaat.

Amendement 47
Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – deel A – punt 5 – punt 5.3 – paragraaf 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Alle door accu’s gevoede stroomkringen Alle door accu’s gevoede stroomkringen 
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moeten tegen overbelasting en kortsluiting 
worden beveiligd, uitgezonderd de 
stroomkringen voor het starten van de 
motor.

moeten adequaat tegen overbelasting en 
kortsluiting worden beveiligd, 
uitgezonderd de stroomkringen voor het 
starten van de motor. Er moeten 
elektrische voortstuwingskringen worden 
ontworpen en geïnstalleerd om 
ongewenste interactie met alle andere 
kringen te vermijden. Bij de installatie 
wordt erop toegezien dat de apparaten die 
elektriciteit opslaan de door de fabrikant 
aanbevolen maximumtemperaturen niet 
overschrijden.

Motivering

Hybridevoortstuwingsinstallaties kunnen voor nieuwe risico's op vaartuigen zorgen, 
bijvoorbeeld oververhitting van de batterijen, met potentieel rampzalige gevolgen, en pieken 
in de voltage ten gevolg van het gebruik van de krachtige hybride-elektromotoren, waardoor 
alle elektronische apparatuur aan boord, inclusief de bediening van de motor, kunnen 
uitvallen indien deze niet op passende wijze van alle andere kringen zijn geïsoleerd. The 
comma before the words "from batteries" to avoid and misinterpretation.

Amendement 48

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – deel A – punt 5 – punt 5.3 – paragraaf 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Er moet voor ventilatie worden gezorgd 
om de opeenhoping van eventuele door 
accu’s geproduceerde gassen te 
voorkomen. De accu’s moeten stevig 
bevestigd en tegen inkomend water 
beschermd worden.

Er moet voor ventilatie worden gezorgd 
om de opeenhoping van explosieve gassen 
te voorkomen. De accu’s moeten stevig 
bevestigd en tegen inkomend water 
beschermd worden.

Motivering

Aanpassing van am. 36 uit het ontwerpverslag. Gasexplosies vormen het grootste risico op 
schepen en staan dus centraal in de veiligheidsaanpak. Met dit amendement wordt het 
toepassingsgebied van deze veiligheidsmaatregel nog breder.

Amendement 49
Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – deel A – punt 5 – punt 5.5 – paragraaf 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Elk vaartuig met een vast gassysteem moet 
zijn uitgerust met een compartiment voor 
de opslag van alle gasflessen. Dit 
compartiment moet afgesloten zijn van de 
leefruimte, uitsluitend van buitenaf 
toegankelijk zijn en naar buiten toe 
geventileerd zijn, zodat vrijkomend gas 
naar buiten toe wegstroomt.

Elk vaartuig met een vast gassysteem moet 
zijn uitgerust met een compartiment voor 
de opslag van alle gasflessen. Dit 
compartiment moet afgesloten zijn van de 
leefruimte, uitsluitend van buitenaf 
toegankelijk zijn en naar buiten toe 
geventileerd zijn, zodat vrijkomend gas 
naar buiten toe wegstroomt. Elk vast 
gassysteem moet na installatie getest 
worden.

Motivering

Dit amendement verduidelijkt een veiligheidsvoorschrift van Richtlijn 1994/25, bijlage I, deel 
A, punt 5.5, dat tegen de achtergrond van de nieuwe beginselen voor wetgevingskaders als te 
gedetailleerd werd beschouwd voor dit voorstel met essentiële eisen. Er moet worden 
gespecificeerd dat elk vast gassysteem na installatie moet worden getest omdat dit soort 
gassystemen op vaartuigen een belangrijk veiligheidsrisico vormt. Dit amendement 
waarborgt dat de hele gasinstallatie wordt getest en niet alleen losstaande apparaten.

Amendement 50
Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – deel B – punt 2 – punt 2.3 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2.3. Testcycli en referentiebrandstoffen: 2.3. Testcycli:

Motivering

Referentiebrandstoffen worden behandeld in punt 2.3.

Amendement 51
Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – deel C – punt 1 – punt 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) GEDETAILLERDE 
VOORSCHRIFTEN
Gedetailleerde voorschriften voor het 
meten van geluidsemissieniveaus van 
vaartuigen zijn opgenomen in de 
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relevante geharmoniseerde norm.

Motivering

In Richtlijn 1994/25 wordt bepaald dat geluidsemissies moeten worden gemeten aan de hand 
van in de geharmoniseerde norm vermelde tests. Deze zinsnede kwam in het onderhavige 
voorstel niet meer voor omdat overeenkomstig de nieuwe beginselen voor wetgevingskaders 
alle specifieke verwijzingen naar geharmoniseerde normen waren geschrapt. Een bepaalde 
mate van zekerheid met betrekking tot het gebruik van de geharmoniseerde norm voor het 
meten van geluidsemissies bestaat op basis van de modulekeuzes in artikel 23. Om evenwel 
zeker te stellen dat de geharmoniseerde norm inderdaad wordt gebruikt, is deze tekst 
overgenomen uit bijlage A, punt 2.1.
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TOELICHTING

Kerngegevens over de sector en beoogd toepassingsgebied

Het voorstel voor een nieuwe richtlijn betreffende pleziervaartuigen en waterscooters houdt 
een belangrijke modernisering in van de EU-voorschriften voor de veiligheid en de 
milieuprestaties van "vaartuigen" voor particulier gebruik, d.w.z. vrijetijds-, sport- en 
opleidingsactiviteiten, ook als zij, al dan niet met bemanning, worden gehuurd.

Onder "vaartuigen" worden in deze richtlijn boten van 2,5 tot 24 m lang bedoeld. Het gaat om 
"pleziervaartuigen" (motorboten en zeiljachten, al dan niet met binnen- of buitenboordmotor) 
en "waterscooters", met de verduidelijking dat ook die laatste voortaan onder de voorschriften 
vallen.

Hierbij dient een belangrijk onderscheid te worden gemaakt: de richtlijn is van toepassing op 
pleziervaartuigen en waterscooters ongeacht of zij voor gebruik op zee of op de 
binnenwateren bestemd zijn, maar geldt niet voor vaartuigen die voor commercieel 
passagiersvervoer bestemd zijn en gebruikt worden (deze vallen onder Richtlijn 2009/45/EG 
inzake passagiersschepen en/of Richtlijn 2006/87/EG inzake binnenschepen).

Kortom, de richtlijn betreft alles van rubberbootjes met buitenboordmotor waarmee je op een 
meer kan varen of kan gaan vissen, tot het soort grote motorjachten dat je bijvoorbeeld aan de 
Italiaanse Rivièra ziet.

De belangrijkste basisvereisten waaraan de vaartuigen in kwestie moeten voldoen, betreffen 
de stabiliteit, het drijfvermogen, de veiligheid van de motor en de elektriciteit, de 
uitlaatemissies en de geluidsemissies. De hoofdpunten van het voorstel zijn:

1) een modernisering om de bestaande regels aan het nieuwe wettelijke kader aan te passen.
Voorts wordt een algemene veiligheidsbepaling toegevoegd, die inhoudt dat producten die 
onder deze richtlijn vallen, slechts op de markt mogen worden gebracht als zij aan de 
algemene veiligheidsvereisten van de bijlagen bij de richtlijn voldoen;

2) verdere verduidelijking van het toepassingsgebied en de definities;

3) aanpassing aan de geharmoniseerde normen (zie verder);

4) de grenswaarden voor geluidsemissies blijven behouden. In gevoelige geografische 
gebieden mogen strengere nationale maatregelen worden vastgesteld (zoals 
snelheidsbeperkingen of een minimumafstand van de oever);

5) de verplichte installatie van een opvangtank of een waterzuiveringssysteem in vaartuigen 
met een toilet, om het mariene milieu beter te beschermen;

6) voorschriften voor de beoordeling na de bouw door een in de Gemeenschap gevestigde 
natuurlijke of rechtspersoon die het product in de handel brengt, als noch de fabrikant noch 
zijn gemachtigde de verantwoordelijkheid voor de beoordeling van de conformiteit van het 
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product op zich neemt. Dit vloeit voort uit de bestaande voorschriften, maar zal voortaan 
uitdrukkelijk ook voor waterscooters gelden; ook de status en de verplichtingen van 
particuliere importeurs zullen worden verduidelijkt;

7) de verplichte CE-markering wordt uitgebreid tot alle binnenboordmotoren en hekmotoren 
zonder geïntegreerde uitlaat;

8) geactualiseerde voorschriften voor uitlaat- en geluidsemissies (zie verder);

9) nieuwe rapportagevoorschriften. De lidstaten moeten binnen vijf jaar aan de Commissie 
verslag uitbrengen over de handhaving van de richtlijn;

10) aanpassing aan de horizontale regels inzake accreditatie, CE-markering, markttoezicht en 
controle van producten die in de EU in de handel worden gebracht;

11) invoering van flexibelere conformiteitsbeoordelingsprocedures.

De Europese Commissie heeft uitgebreid overleg gepleegd met de belangrijkste stakeholders, 
zoals de lidstaten, de aangemelde instanties, de Europese scheepsbouwindustrie (die vooral uit 
kmo's bestaat), motorfabrikanten en gebruikersverenigingen.

Bij de opstelling van dit ontwerpverslag heeft de rapporteur rekening gehouden met de 
standpunten van de diverse stakeholders. Er lijkt een algemene consensus te zijn dat het 
Commissievoorstel evenwichtig is. Dit verklaart ook waarom de rapporteur in dit 
ontwerpverslag slechts een beperkt aantal vooral technische aanpassingen en 
verduidelijkingen voorstelt.

Met zijn amendementen beoogt de rapporteur vooral de definities nauwkeuriger te maken en 
het toepassingsgebied van een aantal specifieke bepalingen te verduidelijken. Voorts wenst de 
rapporteur de verantwoordelijkheid van importeurs met betrekking tot de beoordeling na de 
bouw te verduidelijken. Hij doet voorstellen om producten beter traceerbaar te maken en om 
de specificeren wanneer CE-markering nodig is, en zorgt ervoor de bestaande controles door 
aangemelde instanties voor schepen die eventueel op zee kunnen, behouden blijven. De 
rapporteur vond het ook nodig nadere toelichting te geven over de precieze toepassing van 
een aantal belangrijke veiligheidsvoorschriften (drijfvermogen, elektriciteit, gas en ventilatie 
van de brandstoftank).

De rapporteur heeft ook besloten een geactualiseerd systeem voor de definitie van de 
categorieën vaartuigontwerpen voor te leggen. De bestaande koppeling tussen 
ontwerpcategorie en beoogd gebruik volgens geografische locatie (bv. offshore of in 
beschutte wateren) wordt afgeschaft en in de plaats daarvan worden windsnelheid en 
golfhoogte als de twee voornaamste parameters gebruikt, wat nauwkeuriger en geschikter is. 
Deze voorgestelde wijziging komt ook overeen met de termen die in de desbetreffende 
internationale geharmoniseerde norm worden gebruikt. De rapporteur handhaaft hierbij echter 
een voorbehoud als het voor de EU-fabrikanten te duur zou zijn om zich aan het voorstel aan 
te passen. De rapporteur overweegt de EP-leden om toestemming te verzoeken om IMCO een 
beperkte effectbeoordeling te laten uitvoeren alvorens deze amendementen worden 
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gehandhaafd of ingetrokken, aangezien deze voorgestelde wijzigingen niet aan bod zijn 
gekomen in de effectbeoordeling van de Commissie die bij het voorstel is gevoegd.

Wereldwijd op één lijn

Het Commissievoorstel brengt de EU-regelgeving op één lijn met de recentste regelgeving 
van het Amerikaanse Environmental Protection Agency voor vonk- en 
compressieontstekingsmotoren. Dit betekent dat de VS, Canada, de EU en Japan 
gemeenschappelijke emissiegrenswaarden voor pleziervaartuigmotoren zullen hebben, wat 
voor andere jurisdicties zoals Australië – die overwegen om deze sector te reglementeren –
een sterke stimulans zal zijn om ook voor deze aanpak te kiezen.

De sector pleziervaartuigen is klein. Zelfs in het grootste motorensegment 
(buitenboordmotoren) zijn in 2009 wereldwijd slechts 457 000 eenheden uit 105 
motorenfamilies verkocht. Om de volgende generatie buitenboord-, waterscooter- en 
compressieontstekings(diesel)motoren die nabehandeling gebruiken, met zeer hoge 
ontwikkelings- en productiekosten, betaalbaar te maken, is een wereldwijde aanpak nodig.
Het Commissievoorstel zet dit proces in gang en amendement 19 beoogt deze wereldwijde 
aanpak te behouden in de volgende fase van de vermindering van de uitlaatemissies.

Uitlaatemissies

Algemeen wordt aangenomen dat deze sector slechts een beperkt effect op het milieu heeft, 
aangezien er in verhouding tot andere motorvoertuigen weinig vaartuigen in omloop zijn, 
aangezien de verkoop sinds 2007 daalt (en meer bepaald is gehalveerd) en aangezien deze 
vaartuigen slechts weinig uren per jaar worden gebruikt. In dit verband hebben de fabrikanten 
zoveel met milieuoverwegingen rekening gehouden als met de huidige technologie mogelijk 
is en steunen zij de vroegst mogelijke toepassing tegen aanvaardbare kosten voor de sector.
De rapporteur is het eens met de conclusie van de Commissie in haar effectbeoordeling dat de 
voorgestelde grenswaarden voor uitlaatemissies aan de strengste, maar binnen de gegeven 
tijdschema haalbare vermindering beantwoorden.

Het voorstel houdt een beperking in van de CO-emissiegrenswaarden voor bepaalde 
categorieën vonkontstekings(benzine)binnenboordmotoren en -hekmotoren, maar geen 
wijzigingen voor compressieontstekings(diesel)motoren, die hoe dan ook weinig CO 
produceren. Een sterkere vermindering van alle drie de verontreinigende stoffen (HC, NOx en 
CO) die vonkontstekingsmotoren uitstoten, is slechts mogelijk door nabehandeling van de 
uitlaatgassen door een driewegkatalysator, maar die technologie is bij buitenboordmotoren en 
waterscootermotoren helaas nog niet voldoende ontwikkeld. Er zijn fysische beperkingen en 
de industrie kan zich de benodigde investeringen momenteel niet permitteren.

Het voorstel houdt wel een totale vermindering van de HC- en NOx-emissies van 
buitenboordmotoren en waterscootermotoren met ten minste 25% in, maar om dit te 
verwezenlijken zijn wel hogere CO-emissies nodig. Het gaat hier om een rechtstreekse 
wisselwerking bij de verbranding. Als de HC- en NOx-emissies worden verminderd, betekent 
dit dat de CO-emissies toenemen. De rapporteur vraagt de leden daarmee rekening te houden 
en het Commissievoorstel op dit essentiële punt van milieu-emissies te steunen.



RR\906692NL.doc 39/56 PE480.885v02-00

NL

De rapporteur neemt wel nota van de inspanningen van de industrie om snel aan de 
emissievoorschriften te voldoen, en steunt een verkorting van de oorspronkelijk door de 
Commissie voorgestelde overgangsperiode zodat de voorschriften vanaf eind 2014 voor de 
meeste motoren volledig van toepassing zullen zijn (zie amendement 20). De langere 
overgangsperiode zou beperkt blijven tot buitenboordmotoren met vonkontsteking met een 
vermogen van minder dan 15 kW en die alleen door kmo's worden geproduceerd. Daarvoor is 
namelijk meer tijd nodig – zie artikel 58, lid 2, van het Commissievoorstel.

Voorts dient de rapporteur een amendement in om het gebruik van biobrandstoffen aan te 
moedigen en stelt hij voor dat de Commissie na vijf jaar onderzoekt of er een verdere fase van 
emissievermindering kan worden ingezet.

Geluidsemissies

Uit voorafgaande besprekingen in de commissie blijkt dat de leden de geluidsemissies nader 
willen bekijken. Ook hier vraagt de rapporteur de leden rekening te houden met de fysieke 
beperkingen met betrekking tot verbeteringen van de vereisten die de Commissie na 
raadpleging van de stakeholders heeft vastgesteld.

Als achtergrondinformatie is na uitgebreide geluidstests op vaartuigen door de industrie een 
volledige databank van vaartuiggeluiden verzameld om de grenswaarden in de richtlijn en de 
ISO-testnorm te ontwikkelen. De resultaten zijn onafhankelijk bevestigd door een FP6-
project. Bij het slepen van een typische speedboot tegen 70 km/u bleek het geluid van de 
romp op het water op 25 m van de microfoon 72 dB te bedragen. De motorenfabrikanten 
waren het ermee eens dat hun motoren niet luider mochten zijn dan het geluid van de romp.
Om binnen deze limiet te blijven, werd het ontwerp op een aantal punten aangepast. De 
combinatie van een romp- en motorgeluid van elk 72 dB levert een totale waarde van 75 dB 
op, wat ook het in de richtlijn vastgestelde vereiste is. Voor kleinere vaartuigen en motoren 
zijn lagere waarden ontwikkeld; voor installaties met verscheidene motoren was een extra 
marge van 3 dB noodzakelijk.

Thans is de testmethode vastgesteld in de geharmoniseerde norm EN ISO 14509 deel 1. De in 
dit voorstel vermelde grenswaarden beantwoorden aan wat er met de huidige 
vaartuigontwerpen kan worden gerealiseerd. De rapporteur is van oordeel dat het motorgeluid 
geen aanzienlijke extra bijdrage kan leveren aan een verdere vermindering van het geluid van 
vaartuigen. Als er bijvoorbeeld een streefcijfer van 10 dB wordt voorgesteld voor een verdere 
vermindering van het motorgeluid (wat niet haalbaar is), dan zou het totale geluidsniveau van 
het vaartuig slechts met 3 dB verminderen. De rapporteur concludeert dat aanzienlijk striktere 
maatregelen met betrekking tot geluid een volledig nieuw vaartuigontwerp zouden vereisen, 
dat negatieve gevolgen zou hebben voor de binnenruimte en, belangrijker, voor de veiligheid 
(sterkte van de romp, stabiliteit van het vaartuig en zeewaardigheid).

Aangezien vaartuigen meestal niet over een glad wateroppervlak varen, zijn de golven die 
tegen de romp slaan de belangrijkste component van het geluid van vaartuigen. Geluid kan 
een probleem zijn op rustige meren of op bepaalde stukken van rivieren en kanalen, maar 
duidelijk niet in de meeste alledaagse situaties. De perceptie van het publiek wordt mogelijk 
ook beïnvloed door het feit dat er nog veel vaartuigen in omloop die van vóór de EU-
geluidsnormen dateren. Voorts hangt het geluid veeleer samen met het gedrag van de 
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gebruiker dan met de onderliggende technologie, zodat het geluid in ieder geval het beste kan 
worden beperkt door snelheidsbeperkingen en toezicht. De rapporteur adviseert de leden dus 
het Commissievoorstel niet te amenderen wat de geluidsemissies betreft.
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ADVIES VAN DE COMMISSIE MILIEUBEHEER, VOLKSGEZONDHEID EN 
VOEDSELVEILIGHEID

aan de Commissie interne markt en consumentenbescherming

inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende 
pleziervaartuigen en waterscooters
(COM(2011)0456 – C7-0212/2011 – 2011/0197(COD))

Rapporteur voor advies: Salvatore Tatarella

BEKNOPTE MOTIVERING

Historisch overzicht

Het voorstel voor een nieuwe richtlijn betreffende pleziervaartuigen en waterscooters behelst 
een herziening van de richtlijn van 1994 waarin de essentiële veiligheidseisen zijn geregeld 
voor vaartuigen die in de handel worden gebracht. Richtlijn 94/25/EG werd reeds eerder 
gewijzigd bij Richtlijn 2003/44/EG, die grenswaarden bevatte voor zowel de uitlaatemissies 
als de geluidsniveaus van vaartuigen. In het nieuwe voorstel van de Commissie worden de 
emissiegrenzen strenger, wegens de technologische verbetering van motoren voor 
pleziervaartuigen en waterscooters, en met het oog op een wereldwijde harmonisatie van de 
grenswaarden, met aanpassing aan vooral de waarden zoals die in de VS gelden. De 
pleziervaartsector heeft, gezien het begrensde aantal vaartuigen in vergelijking met andere 
motorvoertuigen, slechts een beperkt effect op het milieu, ook al doordat die vaartuigen 
slechts enkele maanden per jaar worden gebruikt.

De richtlijn stelt grenswaarden vast voor de uitstoot van fijnstof, stikstofoxiden en 
koolwaterstoffen. De richtlijn heeft daarentegen geen betrekking op CO2.

Alvorens met de uitwerking van het voorstel te beginnen, heeft de Commissie een uitgebreide 
raadpleging georganiseerd met belanghebbende partijen: watersportbedrijven, 
motorfabrikanten, watersportverenigingen en de lidstaten. Over het voorstel bestaat algemene 
overeenstemming tussen alle belanghebbenden. Het voorstel bevat een nieuwe regeling voor 
een sector die 270.000 werknemers telt en 37.000 bedrijven omvat. In de watersportsector zijn 
voornamelijk kmo's werkzaam (95% van de bedrijven). Om die reden heeft men speciaal 
rekening willen houden met de kmo's in de sector van pleziervaartuigen en bijbehorende 
motoren, in aanmerking nemende dat sommige ondernemingen slechts kleine aantallen 
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motoren produceren die alleen voor de Europese markt bestemd zijn. De sector heeft sinds 
2007 zwaar te lijden gehad onder de economische crisis en de verkoop van pleziervaartuigen 
is met de helft teruggelopen.

Standpunt van de rapporteur

De rapporteur staat positief tegenover het voorstel van de Commissie, met name tegenover de 
beoogde harmonisatie van de geldende wetgeving. Het is zeer belangrijk dat de nieuwe 
richtlijn, die overigens ook voorziet in strengere maatregelen met het oog op naleving van de 
milieucriteria, aan de concurrentiekracht van de sector bijdraagt, door aansluiting te zoeken 
bij de meest vergevorderde segmenten op wereldniveau. Daarmee kan vooral de krachtige 
concurrentie met de VS worden aangegaan, wanneer de EU een leidende rol in deze sector 
weet te behouden.

Een belangrijk punt in de richtlijn is de overgangsperiode die wordt toegestaan voor 
aanpassing van de uitlaatemissies: de rapporteur is het ermee eens dat deze wordt uitgebreid 
tot drie jaar voor kleine en middelgrote motorfabrikanten die buitenboordmotoren van minder 
dan 15 kW in de handel brengen. Voor geluidshinder worden er geen wijzigingen in de 
bestaande grenswaarden voorgesteld, gelet op het feit dat dergelijke grenswaarden niet alleen 
het geluid betreffen maar ook externe omliggende omstandigheden: twee elementen die 
wijziging van de bestaande regeling op dit punt uiterst bemoeilijken.  

De rapporteur is er vast van overtuigd dat geluidsemissies op lokaal niveau binnen de perken 
moeten worden gehouden, door verscherping van de snelheidsbeperkingen. De geluidsemissie 
is bovendien nauw verbonden met gedrag van de watersportrecreanten en de naleving van de 
regels voor de pleziervaart. De rapporteur nodigt de Commissie uit om binnen 5 jaar een 
studie te verrichten naar een volgende fase voor de uitstootvermindering bij 
watersportmotoren, rekening houdend met de technische ontwikkelingen, waarbij ook het 
probleem van lekkende brandstoffen moet worden geregeld. Tenslotte acht de rapporteur de 
aanvaarding van het voorstel een spoedeisende zaak, zodat de omzetting en uitvoering ervan 
door de lidstaten op zo kort mogelijke termijn kan plaatsvinden.

AMENDEMENTEN

De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid verzoekt de ten principale 
bevoegde Commissie interne markt en consumentenbescherming onderstaande 
amendementen in haar verslag op te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) De scheepsmotoren moeten worden 
getest volgens testcycli zoals beschreven in 
een ISO-norm voor de desbetreffende 

(22) De scheepsmotoren moeten worden 
getest volgens testcycli zoals beschreven in 
een ISO-norm voor de desbetreffende 
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brandstof en vermogenscategorie. brandstof en vermogenscategorie. Voor 
hybridevoortstuwingsinstallaties, die 
andere technische kenmerken hebben dan 
de gebruikelijke verbrandingsmotoren, 
moet een aparte testcyclus voor mariene 
hybridevoortstuwingsinstallaties worden 
ontwikkeld.

Amendement 2

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 26 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26 bis) De lidstaten moeten overwegen of 
zij effectieve maatregelen op specifiek 
regionaal niveau treffen, zoals bv. 
invoering of aanpassing van 
snelheidsbeperkingen, om geluidsemissies 
zoveel mogelijk te verminderen.

Amendement 3

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28) Het is van cruciaal belang dat aan 
fabrikanten en gebruikers duidelijk wordt 
gemaakt dat de fabrikant door het 
aanbrengen van de CE-markering verklaart 
dat het product aan alle toepasselijke eisen 
beantwoordt en dat hij de volledige 
verantwoordelijkheid daarvoor op zich 
neemt.

(28) De fabrikant aanvaardt door het 
aanbrengen van de CE-markering de 
volledige verantwoordelijkheid voor de 
conformiteit van het product aan de 
toepasselijke eisen. Fabrikanten en 
gebruikers moeten hieromtrent beter 
geïnformeerd worden, zodat de CE-
markering aan haar doel kan 
beantwoorden.
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Amendement 4

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 53 – alinea's 2 bis en 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Uiterlijk vijf jaar na de datum genoemd in 
de tweede alinea van artikel 57, lid 1, en 
rekening houdende met eventuele 
belangrijke marktinitiatieven, brengt de 
Commissie verslag uit over:
- de technische haalbaarheid van verdere 
vermindering van de uitstoot van 
watersportmotoren, voor ogen houdende 
dat het om kostenefficiënte technologieën 
moet gaan, en dat voor de sector op 
mondiaal niveau geharmoniseerde 
waarden moeten worden afgesproken;
alsmede
- de nodige vermindering van 
brandstoflekkage.
Voorzover nodig zal het verslag vergezeld 
gaan van een desbetreffend 
wetgevingsvoorstel.
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ADVIES VAN DE COMMISSIE VERVOER EN TOERISME

aan de Commissie interne markt en consumentenbescherming

inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende 
pleziervaartuigen en waterscooters
(COM(2011)0456 – C7-0212/2011 – 2011/0197(COD))

Rapporteur voor advies: Roberts Zīle

BEKNOPTE MOTIVERING

Het voorstel van de Europese Commissie inzake herziening van de Richtlijn betreffende 
pleziervaartuigen en waterscooters (94/25/EG) beoogt verbetering te brengen in de 
milieuprestaties van deze vaartuigen door wijziging van de normen voor uitlaatemissies en 
geluidsemissies en een aanzienlijke modernisering van de veiligheidseisen. Daarnaast beoogt 
de Commissie met het voorstel gelijke regelgevingsvoorwaarden met de voornaamste 
handelspartners van de EU en een soepel functionerende interne markt voor pleziervaartuigen 
te scheppen. Het voorstel is van toepassing op motorboten, zeilboten, waterscooters, de 
motoren daarvan en de niet voor commerciële doeleinden bestemde onderdelen. De nieuwe 
richtlijn zal naar verwachting medio 2015 in werking treden.

Uitlaatemissies

Door scherpere normen voor NOx en koolwaterstoffen (HC) worden de uitlaatemissies van 
motoren van pleziervaartuigen afgestemd op de strengere Amerikaanse voorschriften. Als de 
emissienormen voor de EU, de VS, Canada en Japan gelijk zijn, kunnen de Europese 
fabrikanten besparen op de ontwikkelings-, productie- en certificeringskosten. De rapporteur 
voor advies is het met de Commissie en de rapporteur ten principale op de volgende punten 
eens: De voorgestelde grenswaarden voor uitlaatemissies beantwoorden aan de strengste, en 
toch binnen het gegeven tijdschema haalbare reductie. Een sterkere terugdringing van alle drie 
de verontreinigende stoffen (HC, NOx en CO) die vonkontstekingsmotoren uitstoten, is 
slechts mogelijk door nabehandeling van de uitlaatgassen met een driewegkatalysator. De 
daarvoor vereiste technologie is echter nog onvoldoende uitontwikkeld en vereist 
investeringen die de industrie zich thans niet kan permitteren. De rapporteur voor advies stemt 
in met het voorstel van de Commissie voor een overgangsperiode van drie jaar, plus drie jaar 
voor kleine en middelgrote fabrikanten van buitenboordmotoren met een vermogen van 
maximaal 15 kW, om de sociaal-economische nadelen tot een minimum te beperken.
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Het door de Commissie voorgestelde bouwvoorschrift inzake verplichte installatie van een 
opvangtank of een waterzuiveringssysteem verdient vanuit milieuoogpunt instemming 
aangezien lozing van afvalwater aldus wordt voorkomen.

Geluidsemissies

De rapporteur steunt het voorstel van de Commissie om de huidige geluidsnorm te handhaven 
omdat verdere verlaging aanzienlijke veranderingen in het ontwerp vereist. Het verdient 
vermelding dat de geluidsemissies van pleziervaartuigen door diverse factoren bepaald 
worden, waaronder de motor, de romp, de dichtheid van het waterverkeer, de snelheid, het 
vaargedrag, de geografische situatie en de weersomstandigheden. Daarom biedt de richtlijn de 
lidstaten de mogelijkheid strengere grenswaarden in te voeren, zoals snelheidsbeperkingen, 
een minimumafstand tot de oever en een vaartverbod in bepaalde gebieden. Uitwisseling over 
best practices tussen de lidstaten kan volgens de rapporteur leiden tot evenrediger nationale 
voorschriften en tot de juiste maatregelen. In dit verband verdient de jurisprudentie van het 
Hof van Justitie vermelding, met name in de zaken C-142/05 en C-433/05. De voorgestelde 
amendementen 2 en 5 beogen de Commissie aan te sporen een en ander te bevorderen.

Veiligheidseisen

De rapporteur wijst op het belang van de nieuwe algemene veiligheidsclausule, die de 
rechtsgrondslag vormt voor het uit de handel nemen van vaartuigen die niet aan de 
veiligheidseisen van de richtlijn voldoen of, meer in het algemeen, een gevaar opleveren voor 
de veiligheid en gezondheid van personen, eigendommen of het milieu.

De rapporteur is ingenomen met de strengere verplichtingen voor fabrikanten, importeurs en 
distributeurs wat betreft het aantonen van de conformiteit (CE-markering) van hun producten 
middels de daartoe strekkende conformiteitsbeoordelingsprocedures. Aangezien de meeste 
door particulieren geïmporteerde boten uit derde landen komen, is het een goede zaak dat 
particuliere importeurs volgens de richtlijn uitdrukkelijk aan de voorschriften inzake 
beoordeling na de bouw moeten voldoen. Om te bereiken dat deze boten aan de verscherpte 
normen van deze richtlijn voldoen moeten de lidstaten wel zorgen voor adequate controles 
aan de buitengrenzen van de EU en binnen de Unie.

Hybride technologieën

De ontwikkeling van hybride motoren voor pleziervaartuigen moet volgens de rapporteur in 
de richtlijn in aanmerking worden genomen als innovatieve voortstuwingsoptie. De 
amendementen 1, 3, 6 en 7 zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat innovatieve 
voortstuwingsopties en testcycli voor hybride motoren in de richtlijn worden opgenomen.

AMENDEMENTEN

De Commissie vervoer en toerisme verzoekt de ten principale bevoegde Commissie interne 
markt en consumentenbescherming onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen:

Amendement 1
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Voorstel voor een richtlijn
Overweging 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) In de toekomst moeten ook 
passende maatregelen worden getroffen 
om gegevens te verzamelen over de CO2-
uitstoot van de motoren van 
pleziervaartuigen en waterscooters.

Motivering

De koolstofvoetafdruk van de zes miljoen pleziervaartuigen en waterscooters moet worden 
berekend om de omvang van het probleem in kaart te brengen en het daarna aan te pakken.
Volgens de Commissie is er nog altijd geen inventarisatie van de CO2-uitstoot van 
pleziervaartuigen en waterscooters.

Amendement 2

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Daarnaast is het, om het begrip van 
deze richtlijn en de uniforme toepassing 
ervan te bevorderen, wenselijk definities 
op te nemen van "voor eigen gebruik 
gebouwde vaartuigen" en "particuliere 
importeurs", die specifiek zijn voor deze 
sector.

(8) Daarnaast is het, om het begrip van 
deze richtlijn en de uniforme toepassing 
ervan te bevorderen, wenselijk definities 
op te nemen van "voor eigen gebruik 
gebouwde vaartuigen" en "particuliere 
importeurs", die specifiek zijn voor deze 
sector. De definitie van 
"voortstuwingsmotor" van Richtlijn 
94/25/EEG moet worden uitgebreid, 
teneinde ook innovatieve 
voortstuwingsoplossingen eronder te laten 
vallen.

Motivering

Amendement gericht op een bredere definitie van "voortstuwingsmotor"; de nieuwe hybride 
technologie, die in de toekomst wellicht ruimer wordt toegepast, wordt in de richtlijn niet 
genoemd.

Amendement 3

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 12 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 bis) Gezien de specifieke aard van de 
activiteiten van kmo's die 
pleziervaartuigen en waterscooters 
bouwen, moeten dergelijke kmo's een 
bijzondere vorm van steun genieten daar 
zulke activiteiten aanzienlijke 
investeringen vergen.

Amendement 4

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Wanneer importeurs onder deze 
richtlijn vallende producten in de handel 
brengen, moeten zij daarop hun naam en 
contactadres vermelden. Er moet een 
uitzondering worden gemaakt voor 
gevallen waarin een dergelijke vermelding 
door de omvang of aard van een onderdeel 
niet mogelijk is.

(15) Wanneer importeurs onder deze 
richtlijn vallende producten in de handel 
brengen, moeten zij daarop hun naam en 
contactadres vermelden. Indien een 
dergelijke vermelding door de omvang of 
aard van een onderdeel niet mogelijk is, 
moeten importeurs de nodige 
documentatie verstrekken waarmee een 
dergelijk onderdeel kan worden 
geïdentificeerd.

Amendement 5

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26) Overeenkomstig het 
subsidiariteitsbeginsel mag deze richtlijn 
geen afbreuk doen aan de bevoegdheid van 
de lidstaten om voorschriften met 
betrekking tot het bevaren van bepaalde 
wateren uit te vaardigen die zij nodig 
achten met het oog op de bescherming van 
het milieu en van het net van waterwegen, 
alsook om de veiligheid op die waterwegen 
te waarborgen, mits die voorschriften geen 
aanpassing vereisen van pleziervaartuigen 

(26) Overeenkomstig het 
subsidiariteitsbeginsel mag deze richtlijn 
geen afbreuk doen aan de bevoegdheid van 
de lidstaten om voorschriften met 
betrekking tot het bevaren van bepaalde 
wateren uit te vaardigen die zij nodig 
achten met het oog op de bescherming van 
het milieu en van het net van waterwegen, 
alsook om de veiligheid op die waterwegen 
te waarborgen, mits die voorschriften geen 
aanpassing vereisen van pleziervaartuigen
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die conform zijn met deze richtlijn. die conform zijn met deze richtlijn, en die 
voorschriften gerechtvaardigd zijn en 
evenredig zijn met het nagestreefde doel.
De Commissie moet de uitwisseling van 
beproefde werkmethoden met betrekking 
tot de toepassing van artikel 5 van deze 
richtlijn tussen de lidstaten bevorderen 
door daarvoor een passend systeem op te 
zetten.

Motivering

Uitwisseling van beproefde werkmethoden m.b.t. artikel 5 kan ertoe bijdragen dat 
onevenredige maatregelen achterwege blijven, hetgeen de Commissie moet bevorderen.

Amendement 6

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 39

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(39) Teneinde rekening te houden met de 
voortschrijdende technische kennis en met 
nieuwe wetenschappelijke inzichten, moet 
aan de Commissie de bevoegdheid worden 
overgedragen overeenkomstig artikel 290 
van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie handelingen vast te 
stellen om bijlage I, deel B, punt 2, en 
bijlage I, deel C, punt 1, met uitzondering 
van directe of indirecte wijzigingen van de 
grenswaarden voor uitlaat- en 
geluidsemissies en het getal van Froude en 
de verhouding vermogen/deplacement, 
alsook de bijlagen V, VII en IX, te 
wijzigen. Het is van bijzonder belang dat 
de Commissie tijdens haar voorbereidende 
werkzaamheden tot passende 
raadplegingen overgaat, onder meer op 
deskundigenniveau.

(39) Teneinde rekening te houden met de 
voortschrijdende technische kennis en met 
nieuwe wetenschappelijke inzichten, moet 
aan de Commissie de bevoegdheid worden 
overgedragen overeenkomstig artikel 290 
van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie handelingen vast te 
stellen om bijlage I, deel B, punt 2, en 
bijlage I, deel C, punt 1, te wijzigen, met 
uitzondering van directe of indirecte 
wijzigingen van de grenswaarden voor 
uitlaat- en geluidsemissies en het getal van 
Froude en de verhouding 
vermogen/deplacement, testcycli voor 
hybride motoren op te nemen, met 
biobrandstoffen bijgemengde 
testbrandstoffen op te nemen in de tabel 
van testbrandstoffen zodra deze 
testbrandstoffen internationaal 
geaccepteerd zijn, alsook de bijlagen V, 
VII en IX, te wijzigen. Het is van bijzonder 
belang dat de Commissie tijdens haar 
voorbereidende werkzaamheden tot 
passende raadplegingen overgaat, onder 
meer op deskundigenniveau.
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Motivering

Amendement bedoeld om hybride systemen onder de richtlijn te brengen. Door gebrek aan 
informatie heeft de Commissie dat niet kunnen doen toen de formulering van het 
richtlijnvoorstel werd afgerond.

Amendement 7

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 44

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(44) De lidstaten moeten regels vaststellen 
betreffende sancties voor inbreuken op 
deze richtlijn en ervoor zorgen dat zij 
worden toegepast. Deze sancties moeten 
doeltreffend, evenredig en afschrikkend te 
zijn.

(44) De lidstaten moeten regels vaststellen 
betreffende sancties voor inbreuken op 
deze richtlijn en ervoor zorgen dat zij 
worden toegepast door daartoe duidelijk 
aangewezen diensten of door de bevoegde 
nationale autoriteiten. Deze sancties 
moeten doeltreffend, evenredig en 
afschrikkend zijn en onverwijld worden 
toegepast.

Amendement 8

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 2 – letter a – punt xiii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

xiii) amfibische vaartuigen; (xiii) amfibische vaartuigen die zowel in 
het water als op het droge inzetbaar zijn;

Amendement 9

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. "voortstuwingsmotor": voor 
voortstuwing gebruikte 
inwendigeverbrandingsmotor met vonk- of 
compressieontsteking;

5. "voortstuwingsmotor": direct of indirect
voor voortstuwing gebruikte 
inwendigeverbrandingsmotor met vonk- of 
compressieontsteking;
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Motivering

Dit amendement beoogt ervoor te zorgen dat alle soorten hybride installaties moeten voldoen 
aan de vereisten inzake uitlaatemissies van bijlage I, deel B. Hybride technologie wordt in het 
richtlijnvoorstel niet genoemd.

Amendement 10

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze richtlijn staat er niet aan in de weg 
dat de lidstaten bepalingen vaststellen 
betreffende de vaart op bepaalde wateren 
met het oog op bescherming van het milieu 
en van het net van waterwegen en ter 
bevordering van de veiligheid op die 
waterwegen, mits die bepalingen geen 
aanpassing vereisen van pleziervaartuigen 
die conform zijn met deze richtlijn.

Deze richtlijn staat er niet aan in de weg 
dat de lidstaten bepalingen vaststellen 
betreffende de vaart op bepaalde wateren 
met het oog op bescherming van het 
milieu, onder meer tegen geluidsoverlast,
en van het net van waterwegen en ter 
bevordering van de veiligheid op die 
waterwegen, mits die bepalingen geen 
aanpassing vereisen van pleziervaartuigen 
die conform zijn met deze richtlijn, en dat 
die bepalingen gerechtvaardigd en 
evenredig zijn. De Commissie bevordert 
de uitwisseling van beproefde 
werkmethoden tussen de lidstaten en zet 
daarvoor een passend systeem op.

Motivering

Uitwisseling van beproefde werkmethoden m.b.t. artikel 5 kan ertoe bijdragen dat 
onevenredige maatregelen achterwege blijven, hetgeen de Commissie moet bevorderen.

Amendement 11

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 49 – lid 1 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) bijlage I, deel B, punt 2.3, om 
testcycli voor hybride 
voortstuwingsmotoren op te nemen;
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Motivering

Dit amendement beoogt de toevoeging, via de gedelegeerde bevoegdheden van de Commissie, 
van hybride testcycli zodra een gemeenschappelijk pakket van dergelijke testcycli 
internationaal is geaccepteerd.

Amendement 12

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 50 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in artikel 49 bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie wordt met ingang 
van de in artikel 60 vermelde datum voor 
onbepaalde tijd toegekend.

2. De in artikel 49 bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie wordt met ingang 
van de in artikel 60 vermelde datum voor 
zeven jaar verleend. De Commissie stelt 
uiterlijk negen maanden voor het einde 
van de periode van zeven jaar een verslag 
op over de bevoegdheidsdelegatie. De 
bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend 
voor perioden van dezelfde duur verlengd, 
tenzij het Europees Parlement of de Raad 
uiterlijk drie maanden voor het einde van 
elke periode tegen verlenging bezwaar 
maakt.

Amendement 13

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage 1 – deel A – punt 2.3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij het ontwerp van vaartuigen moet 
ervoor worden gezorgd dat de risico's van 
overboord vallen zo veel mogelijk worden 
beperkt en dat men gemakkelijk weer aan 
boord kan komen.

Bij het ontwerp van vaartuigen moet 
ervoor worden gezorgd dat de risico’s van 
overboord vallen zo veel mogelijk worden 
beperkt en dat men gemakkelijk weer aan 
boord kan komen. De hulpmiddelen 
waarmee men weer aan boord kan komen, 
moeten voor een drenkeling zonder hulp 
te bereiken of te gebruiken zijn.

Motivering

Het vaartuig moet om veiligheidsredenen zo ontworpen zijn dat men zonder hulp weer aan 
boord kan komen, hetgeen vooral belangrijk is als het water koud is. Dit amendement sluit 
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ook aan op in de VS geldende voorschriften.

Amendement 14

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage 1 – deel A – punt 5.3 – alinea's 2 en 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Alle door accu's gevoede stroomkringen 
moeten tegen overbelasting en kortsluiting 
worden beveiligd, uitgezonderd de 
stroomkringen voor het starten van de 
motor. Er moet voor ventilatie worden 
gezorgd om de opeenhoping van eventuele 
door accu's geproduceerde gassen te 
voorkomen. De accu's moeten stevig 
bevestigd en tegen inkomend water 
beschermd worden.

Alle door accu’s gevoede stroomkringen 
moeten adequaat tegen overbelasting en 
kortsluiting worden beveiligd, 
uitgezonderd de stroomkringen voor het 
starten van de motor. De stroomkringen 
voor de voorstuwing moeten zodanig 
ontworpen en geïnstalleerd zijn dat 
ongewenste interactie met alle andere 
stroomkringen wordt voorkomen. Bij de 
installatie wordt erop toegezien dat de 
apparaten die elektrische energie opslaan 
de door de fabrikant aanbevolen 
maximumtemperatuur niet overschrijden.
Er moet voor ventilatie worden gezorgd 
om ophoping van eventuele explosieve
gassen te voorkomen. De accu’s moeten 
stevig bevestigd en tegen inkomend water 
beschermd worden.

Motivering

Hybride voortstuwingsinstallaties kunnen voor nieuwe risico's op vaartuigen zorgen, 
bijvoorbeeld oververhitting van de accu's, met potentieel rampzalige gevolgen, en 
spanningspieken ten gevolge van het gebruik van de krachtige hybride elektromotor, 
waardoor alle elektronische apparatuur aan boord, inclusief die voor de bediening van de 
motor, kan uitvallen indien die niet afdoende van alle andere circuits geïsoleerd is. Een apart 
stroomcircuit is nodig om de radio- en veiligheidsapparatuur te laten doorwerken als het 
stroomcircuit voor de voortstuwing uitvalt.
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