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(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 
förslaget till akt.)

Ändringsförslag till ett förslag till akt

Parlamentets ändringsförslag till ett förslag till akt ska markeras med 
fetkursiv stil. Kursiv stil används för att uppmärksamma berörda avdelningar 
på eventuella problem i förslaget till akt. Med kursiv stil markeras ord eller 
textavsnitt som det finns skäl att korrigera innan texten färdigställs 
(exempelvis om det i en språkversion förekommer uppenbara fel eller saknas 
ord eller textavsnitt). De berörda avdelningarna tar sedan ställning till dessa 
korrigeringsförslag.

Texten i hänvisningen ovanför ett ändringsförslag till en befintlig akt, som 
förslaget till akt är avsett att ändra, innehåller en tredje och en fjärde rad. Den 
tredje raden anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i 
denna som ändringsförslaget avser. Om parlamentet önskar ändra delar av en 
bestämmelse i en befintlig akt som inte ändrats i förslaget till akt, ska dessa 
markeras med fet stil. Eventuella strykningar ska i sådana fall markeras 
enligt följande: [...].
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om fritidsbåtar och 
vattenskotrar
(COM(2011)0456 – C7-0212/2011 – 2011/0197(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(COM(2011)0456),

– med beaktande av artiklarna 294.2 och 114 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet 
(C7-0212/2011),

– med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av 
den 8 december 20111,

– med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 
och yttrandena från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet och utskottet för 
transport och turism (A7-0213/2012).

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 
den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, 
kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag 1

Förslag till direktiv
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) I Europaparlamentets och rådets beslut 
nr 768/2008/EG av den 9 juli 2008 om en 
gemensam ram för saluföring av produkter 
fastställs gemensamma principer och 
referensbestämmelser för lagstiftning i 

(6) I Europaparlamentets och rådets beslut 
nr 768/2008/EG av den 9 juli 2008 om en 
gemensam ram för saluföring av produkter 
fastställs gemensamma principer och 
referensbestämmelser för lagstiftning i 

                                               
1 EUT 43, 15.2.2012, s. 30.
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enlighet med den nya metoden. För att 
säkerställa förenlighet med annan 
sektorsspecifik produktlagstiftning bör 
vissa bestämmelser i detta direktiv 
anpassas till det beslutet, såvida inte 
särskilda omständigheter i olika sektorer 
kräver en annan lösning. Vissa definitioner, 
allmänna skyldigheter för ekonomiska 
aktörer, presumtion om överensstämmelse, 
formell invändning mot harmoniserade 
standarder, regler för CE-märkning, krav 
på organen för bedömning av 
överensstämmelse, anmälningsförfaranden 
samt bestämmelser om förfaranden för att 
hantera produkter som utgör en risk bör 
därför anpassas till det beslutet.

enlighet med den nya metoden. För att 
säkerställa förenlighet med annan 
sektorsspecifik produktlagstiftning bör 
vissa bestämmelser i detta direktiv 
anpassas till det beslutet, såvida inte 
särskilda omständigheter i olika sektorer 
kräver en annan lösning. Vissa definitioner, 
allmänna skyldigheter för ekonomiska 
aktörer, presumtion om överensstämmelse, 
regler för CE-märkning, krav på organen 
för bedömning av överensstämmelse, 
anmälningsförfaranden samt bestämmelser 
om förfaranden för att hantera produkter 
som utgör en risk bör därför anpassas till 
det beslutet. I Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) nr [.../...] ... om 
europeisk standardisering1* föreskrivs ett 
förfarande för invändningar mot 
harmoniserade standarder när dessa inte 
helt uppfyller kraven i detta direktiv.
_____________
1 EUT L ...
* EUT: Vänligen infoga nummer, datum 
och EUT-hänvisning för denna 
förordning. 

Motivering

Ändringsförslaget ska jämföras med Malcolm Harbours ändringsförslag till artiklarna 15 
och 33.

Ändringsförslag 2

Förslag till direktiv
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Det är också lämpligt att fastställa 
definitioner av ”vattenfarkoster byggda för 
eget bruk” och ”privatimportör” som är 
specifika för denna sektor för att göra det 
lättare att förstå och tillämpa detta direktiv 
på ett enhetligt sätt.

(8) Det är också lämpligt att fastställa 
definitioner av ”vattenfarkoster byggda för 
eget bruk” och ”privatimportör” som är 
specifika för denna sektor för att göra det 
lättare att förstå och tillämpa detta direktiv 
på ett enhetligt sätt. Den nuvarande 
definitionen av ”framdrivningsmotor” 
måste utvidgas till att även omfatta 
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innovativa framdrivningslösningar.

Motivering

Definitionen av ”framdrivningsmotor” måste ändras till följd av att man inför nya 
hybridsystem och andra system som kan komma att saluföras på marknaden i framtiden.

Ändringsförslag 3

Förslag till direktiv
Skäl 20a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20a) För motorer anpassade till marint 
bruk, där ursprungsmotorn redan är 
typgodkänd i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 97/68/EG av den 
16 december 1997 om tillnärmning av 
medlemsstaternas lagstiftning om 
åtgärder mot utsläpp av gas- och 
partikelformiga föroreningar från 
förbränningsmotorer som skall monteras i 
mobila maskiner som inte är avsedda att 
användas för transporter på väg1 eller 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2005/55/EG av den 
28 september 2005 om tillnärmning av 
medlemsstaternas lagstiftning om 
åtgärder mot utsläpp av gas- och 
partikelformiga föroreningar från 
motorer med kompressionständning som 
används i fordon samt mot utsläpp av 
gasformiga föroreningar från motorer 
med gnisttändning drivna med naturgas 
eller gasol vilka används i fordon2, bör 
tillverkarna kunna lita på det bevis på 
överensstämmelse som utfärdats av 
motorns ursprungliga tillverkare om inte 
dessa anpassningar har ändrat 
egenskaperna för avgasutsläppen. 
Definitionen av tillverkare i detta direktiv 
bör därför ändras så att det klargörs vad 
som ingår i ”tillverkningsverksamhet”.
______________



PE480.885v02-00 8/55 RR\906692SV.doc

SV

1 EGT L 59, 27.2.1998, s. 1.
2 EUT L 275, 20.10.2005, s. 1.

Motivering

Ändringsförslaget ska jämföras med Malcolm Harbours ändringsförslag till artikel 3.1.13. 
Tillverkare som anpassar motorer till marint bruk har tidigare råkat ut för viss oklarhet 
angående rättsläget när det gäller motorns certifiering. En ändring av definitionen av 
tillverkare i detta direktiv garanterar att den nuvarande oklarhet som tillverkare som inte 
ändrar egenskaperna för motorns utsläpp råkat ut för nu kan vara säkra på att kunna 
använda det bevis på överensstämmelse som tillverkaren av den ursprungliga motorn har 
utfärdat.

Ändringsförslag 4

Förslag till direktiv
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) Alternativen att ytterligare sänka 
gränsvärdena för avgasutsläpp från 
fritidsbåtars motorer bedömdes i Rapport i 
enlighet med artikel 2 i 
direktiv 2003/44/EG (om ändring av 
direktiv 94/25/EG om fritidsbåtar) om 
möjligheterna att ytterligare förbättra 
miljöegenskaperna hos motorer för 
fritidsbåtar. I denna rapport slogs det fast 
att det är lämpligt att fastställa strängare 
gränsvärden än de som gäller enligt 
direktiv 2003/44/EG. Dessa gränsvärden 
bör fastställas på en nivå som avspeglar 
den tekniska utvecklingen i fråga om 
renare marinmotorteknik och som 
möjliggör en utveckling som går mot en 
internationell harmonisering av 
gränsvärdena för avgasutsläpp. 
Gränsvärdena för koloxidutsläpp bör 
emellertid höjas för att möjliggöra en 
betydande minskning av andra 
luftföroreningar och samtidigt säkerställa 
att kostnaderna för överensstämmelse 
ligger kvar på en proportionerlig nivå.

(21) Alternativen att ytterligare sänka 
gränsvärdena för avgasutsläpp från 
fritidsbåtars motorer bedömdes i Rapport i 
enlighet med artikel 2 i 
direktiv 2003/44/EG (om ändring av 
direktiv 94/25/EG om fritidsbåtar) om 
möjligheterna att ytterligare förbättra 
miljöegenskaperna hos motorer för 
fritidsbåtar. I denna rapport slogs det fast 
att det är lämpligt att fastställa strängare 
gränsvärden än de som gäller enligt 
direktiv 2003/44/EG. Dessa gränsvärden 
bör fastställas på en nivå som avspeglar 
den tekniska utvecklingen i fråga om 
renare marinmotorteknik och som 
möjliggör en utveckling som går mot en 
internationell harmonisering av 
gränsvärdena för avgasutsläpp. 
Gränsvärdena för koloxidutsläpp bör 
emellertid höjas för att möjliggöra en 
betydande minskning av andra 
luftföroreningar och samtidigt säkerställa 
att kostnaderna för överensstämmelse 
ligger kvar på en proportionerlig nivå. De 
föreslagna gränsvärden för 
koldioxidutsläpp ingår i en strategi som 
syftar till att uppnå så stora totala 



RR\906692SV.doc 9/55 PE480.885v02-00

SV

utsläppsminskningar som möjligt, att 
återspegla den tekniska 
genomförbarheten och att genomföra 
dessa utsläppsminskningar så snabbt som 
möjligt, samtidigt som man ser till att de 
samhällsekonomiska konsekvenserna för 
denna ekonomiska sektor är acceptabla.

Motivering

Kommissionen genomförde omfattande samråd innan den fastställde de gränsvärden för 
avgasutsläpp som anges i förslaget. Alla viktiga aktörer har också accepterat dem som den 
bästa kompromissen för att minimera föroreningarna.

Ändringsförslag 5

Förslag till direktiv
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) Beroende på bränsle- och 
effektkategori bör provningscyklerna för 
motorer för marin tillämpning enligt 
relevant ISO-standard användas.

(22) Beroende på bränsle- och 
effektkategori bör provningscyklerna för 
motorer för marin tillämpning enligt 
relevant ISO-standard användas.
Provningscykler bör utvecklas för alla 
förbränningsmotorer som ingår i 
framdrivningssystemet, även motorer med 
hybriddrift.

Motivering

Detta ändrar ordalydelsen i ändringsförslag 4 i förslaget till betänkande och omfattar 
dessutom ändringsförslag 3, som föredraganden följaktligen tänker dra tillbaka. Jämfört med 
ändringsförslag 10 i förslaget till betänkande, som behålls, klargör det på ett lämpligt sätt att 
uppladdningsmotorer som används i seriella hybridinstallationer faktiskt omfattas av 
direktivets tillämpningsområde.

Ändringsförslag 6

Förslag till direktiv
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) I enlighet med subsidiaritetsprincipen (26) I enlighet med subsidiaritetsprincipen 
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bör bestämmelserna i detta direktiv inte 
påverka medlemsstaternas rätt att fastställa 
sådana krav som de anser vara nödvändiga 
rörande navigering i vissa vatten i syfte att 
skydda miljön och vattenvägarnas 
uppbyggnad och att trygga säkerheten på 
vattenvägarna, förutsatt att dessa 
bestämmelser inte innebär att 
vattenfarkosten som överensstämmer med 
detta direktiv måste ändras.

bör bestämmelserna i detta direktiv inte 
påverka medlemsstaternas rätt att fastställa 
sådana krav som de anser vara nödvändiga 
rörande navigering i vissa vatten i syfte att 
skydda miljön och vattenvägarnas 
uppbyggnad och att trygga säkerheten på 
vattenvägarna, förutsatt att dessa 
bestämmelser inte innebär att 
vattenfarkosten som överensstämmer med 
detta direktiv måste ändras och förutsatt 
att dessa bestämmelser är motiverade och 
står i proportion till det mål som ska 
uppnås. Kommissionen bör främja utbyte 
av bästa praxis mellan medlemsstaterna 
för tillämpningen av artikel 5 i detta 
direktiv genom att införa ett lämpligt 
system för ett sådant utbyte.

Motivering

Föredraganden anser att utbyte av bästa praxis mellan medlemsstaterna om tillämpningen av 
artikel 5 skulle bidra till att motverka oproportionerliga åtgärder, och kommissionen bör 
främja detta utbyte.

Ändringsförslag 7
Förslag till direktiv
Skäl 26a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26a) Det finns ingen harmonisering av 
eller likvärdiga förutsättningar för 
tillstånden för vattenfarkoster eller 
tekniska kontroller, och 
skatteundandragande kan fortfarande ske 
genom användning av jordbruksdiesel. 
Kommissionen bör därför överväga att 
lägga fram förslag till en harmonisering 
av tillstånden för vattenfarkoster på EU-
nivå för att uppmuntra till regelbundna 
tekniska kontroller och förhindra 
skatteundandragande genom att begränsa 
användningen av jordbruksdiesel.
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Ändringsförslag 8

Förslag till direktiv
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) Det är mycket viktigt att klargöra för 
tillverkarna och användarna att tillverkaren 
genom att CE-märka produkten försäkrar 
att den överensstämmer med alla 
tillämpliga krav och tar på sig det fulla 
ansvaret för detta.

(28) Det är mycket viktigt att klargöra för 
tillverkarna och användarna att tillverkaren 
genom att CE-märka produkten försäkrar 
att den överensstämmer med alla 
tillämpliga krav och tar på sig det fulla 
ansvaret för detta. Nationella 
marknadskontrollsmyndigheter bör göra 
systematiska kontroller av 
överensstämmelsen .

Ändringsförslag 9

Förslag till direktiv
Skäl 31a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(31a) För att informationen om vad som 
är en acceptabel driftsmiljö för 
vattenfarkoster ska bli tydlig bör namnen 
på båtkategorierna, som kunde verka 
vilseledande för användarna, nu grunda 
sig på miljöförhållanden som är 
avgörande för sjöfart, nämligen 
vindstyrka och våghöjd, i stället för på 
angivelse av sjöfartsområde och 
sjöfartstyp.

Motivering

Ett skäl om båtkategorier som förtydligar ämnet.

Ändringsförslag 10

Förslag till direktiv
Skäl 31b (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(31b) De miljöförhållanden som avses i 
kategori A kan uppstå under längre 
färder, till exempel över hav eller i 
kustfarvatten och inomskärs, där man är 
oskyddad från vind och vågor i flera 
hundratals sjömil. De förhållanden som 
avses i kategori B kan uppstå under 
färder av tillräcklig längd utanför öppen 
kust och utomskärs och vid kuster där 
man inte alltid omedelbart kan få skydd. 
Sådana förhållanden kan också uppstå på 
innanhav som är tillräckligt stora för att 
generera denna våghöjd. De förhållanden 
som avses i kategori C kan uppstå på 
utsatta innanhav, i flodmynningar och i 
kustfarvatten under måttliga 
väderförhållanden. De förhållanden som 
avses i kategori D kan uppstå på skyddade 
innanhav och kustfarvatten under goda 
väderförhållanden.

Motivering

Detta ändringsförslag är en detaljerad förklaring av de ändrade (dvs. nyligen föreslagna) 
båtkategorierna i förslaget till betänkande.

Ändringsförslag 11

Förslag till direktiv
Skäl 39

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(39) För att beakta den tekniska 
utvecklingen och nya vetenskapliga rön bör 
befogenheten att anta akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt 
delegeras till kommissionen när det gäller 
ändringar av bilaga I del B avsnitt 2 och 
bilaga I del C avsnitt 1, med undantag av 
direkta eller indirekta ändringar av 
gränsvärdena för avgasutsläpp eller buller 
och av froudetalet och värdet för 

(39) För att beakta den tekniska 
utvecklingen och nya vetenskapliga rön bör 
befogenheten att anta akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt 
delegeras till kommissionen när det gäller 
ändringar av bilaga I del B avsnitt 2, 
särskilt för att inbegripa provningscykler 
för hybridmotorer och för att införa 
provningsbränslen som blandats med 
biobränsle i tabellen över 
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förhållandet mellan motoreffekt och 
deplacement, samt bilagorna V, VII och 
IX. Det är särskilt viktigt att kommissionen 
vid beredningen samråder med lämpliga 
parter, även experter.

provningsbränslen när dessa 
provningsbränslen har godtagits 
internationellt, och bilaga I del C avsnitt 1, 
med undantag av direkta eller indirekta 
ändringar av gränsvärdena för avgasutsläpp 
eller buller och av froudetalet och värdet 
för förhållandet mellan motoreffekt och 
deplacement, samt bilagorna V, VII och 
IX. Det är särskilt viktigt att kommissionen 
vid beredningen samråder med lämpliga 
parter, även experter.

Motivering

Detta ändringsförslag är en teknisk anpassning av ändringsförslag 6 i förslaget till 
betänkande som kommer att dras tillbaka. Ändringsförslaget återspeglar fortfarande de 
ändringar som är nödvändiga på grund av nya sammansättningar av biobränsle och 
införandet av hybridsystem.

Ändringsförslag 12

Förslag till direktiv
Skäl 44

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(44) Medlemsstaterna bör fastställa regler 
om de sanktioner som kan tillämpas vid 
överträdelse av bestämmelserna i detta 
direktiv och säkerställa att de genomförs. 
Dessa sanktioner bör vara effektiva, 
proportionella och avskräckande.

(44) Medlemsstaterna bör fastställa regler 
om de sanktioner som kan tillämpas vid 
överträdelse av bestämmelserna i detta 
direktiv och säkerställa att de genomförs av 
organ som klart och tydligt tilldeltats 
denna uppgift eller av behöriga nationella 
myndigheter. Dessa sanktioner bör vara 
effektiva, proportionella och avskräckande 
och bör verkställas utan onödiga 
dröjsmål.

Ändringsförslag 13
Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den omständigheten att samma 
vattenfarkost kan användas för 
charterverksamhet eller för 

3. Vattenfarkoster som även används för 
charterverksamhet eller för 
fritidsbåtutbildning ska omfattas av detta 
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fritidsbåtutbildning hindrar inte att den
omfattas av detta direktiv när den släpps 
ut på unionsmarknaden för 
fritidsändamål.

direktiv.

Motivering

I 2008 års riktlinjer i direktivet om fritidsbåtar anges att uthyrda fritidsbåtar omfattas av 
direktivet, liksom fritidsbåtar som används för fritidsbåtutbildning. Detta förtydligande 
kommer att säkerställa en gemensam tolkning i medlemsstaterna, vilket dessutom är av 
särskild vikt för tillämpningen av IMO:s Marpolkonvention.

Ändringsförslag 14

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. fritidsbåt: varje båt avsedd för sport- och 
fritidsändamål, oavsett typ och 
framdrivningssätt, med en skrovlängd på 
2,5 m–24 m, mätt enligt den harmoniserade 
standarden,

2. fritidsbåt: varje fartyg avsett för sport-
och fritidsändamål, oavsett typ och 
framdrivningssätt, med en skrovlängd på 
2,5 m–24 m, mätt enligt den harmoniserade 
standarden,

Motivering

Detta ändringsförslag ändrar ändringsförslag 8 i förslaget till betänkande genom att anpassa 
definitionen av fritidsbåt till den internationella standarden för ”fartyg”. Likaså anpassas 
definitionen av fritidsbåt till hänvisningen till ”fartyg” i ändringsförslag 9 i förslaget till 
betänkande, som ger en definition av vattenskoter. Det finns ingen definition av ”båt” i detta 
förslag till direktiv. Ändringsförslag 8 i förslaget till betänkande kommer därför att dras 
tillbaka.

Ändringsförslag 15
Förslag till direktiv
Artikel 3 – led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. vattenskoter: vattenfarkost avsedd för 
sport- och fritidsändamål vars längd 
understiger 4 m med en förbränningsmotor 
med ett vattenjetaggregat som främsta 
drivkälla och som utformats för att 
framföras av en eller flera personer som 

3. vattenskoter: farkost vars längd 
understiger 4 m med en förbränningsmotor 
med ett vattenjetaggregat som främsta 
drivkälla och som utformats för att 
framföras av en eller flera personer som 
sitter, står eller står på knä på farkosten 
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sitter, står eller står på knä på farkosten 
snarare än befinner sig i den,

snarare än befinner sig i den,

Motivering

Ändringsförslaget ersätter den föreslagna definitionen med den definition som anges i 
direktiv 2003/44/EG, som är den internationella definition som innehåller den tillämpliga 
ISO-standarden.

Ändringsförslag 16
Förslag till direktiv
Artikel 3 – led 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. framdrivningsmotor: alla 
förbränningsmotorer avsedda för 
framdrivning som arbetar enligt 
ottoprincipen eller med 
kompressionständning,

5. framdrivningsmotor: alla 
förbränningsmotorer avsedda för direkt 
eller indirekt framdrivning som arbetar 
enligt ottoprincipen eller med 
kompressionständning,

Motivering

Detta ändringsförslag garanterar att alla typer av hybridinstallationer måste uppfylla kraven 
för avgasutsläpp i bilaga 1.B.

Ändringsförslag 17
Förslag till direktiv
Artikel 3 – led 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. omfattande ombyggnad: sådan 
ombyggnad av en vattenfarkost som ändrar 
dess framdrivningssätt, innebär en 
omfattande motorförändring eller ändrar 
den i sådan utsträckning att den bedöms 
vara en ny vattenfarkost,

7. omfattande ombyggnad: sådan 
ombyggnad av en vattenfarkost som ändrar 
dess framdrivningssätt, innebär en 
omfattande motorförändring eller ändrar 
den i sådan utsträckning att de tillämpliga 
väsentliga säkerhets- och miljökraven i 
detta direktiv påverkas,

Motivering

Definitionen av ”omfattande ombyggnad” behöver preciseras eftersom den ursprungliga 
texten är öppen för olika tolkningar. ”Omfattande motorförändring” definieras i detta 
direktiv, och denna ordalydelse har avvägts noga för att undvika att eventuella ändringar av 
motorernas egenskaper omedvetet betraktas som en omfattande ombyggnad.
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Ändringsförslag 18

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

13. tillverkare: varje fysisk eller juridisk 
person som tillverkar en produkt eller som 
låter konstruera eller tillverka en produkt 
och saluför denna produkt, i eget namn 
eller under eget varumärke,

13. tillverkare: varje fysisk eller juridisk 
person som tillverkar en produkt eller som 
låter konstruera eller tillverka en produkt 
och saluför denna produkt, i eget namn 
eller under eget varumärke; detta ska 
omfatta alla fysiska eller juridiska 
personer som anpassar motorer till marint 
bruk när ursprungsmotorn redan är 
typgodkänd i enlighet med 
direktiv 97/68/EG eller 
direktiv 2005/55/EG utan att ändra 
motorns egenskaper för avgasutsläpp.

Motivering

Detta ändringsförslag undanröjer de nuvarande oklarheterna i fråga om tillverkare som 
anpassar motorer till marint bruk och inte ändrar motorns utsläppsegenskaper genom att 
garantera att de nu utan tvekan kan använda den ursprungliga motortillverkarens bevis på 
överensstämmelse.

Ändringsförslag 19

Förslag till direktiv
Artikel 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Bestämmelserna i detta direktiv ska inte 
hindra medlemsstaterna från att anta 
bestämmelser om navigering i vissa vatten 
i syfte att skydda miljön och 
vattenvägarnas uppbyggnad och att trygga 
säkerheten på dessa, förutsatt att dessa 
bestämmelser inte kräver ändringar av de 
vattenfarkoster som är i överensstämmelse 
med detta direktiv.

Bestämmelserna i detta direktiv ska inte 
hindra medlemsstaterna från att anta 
bestämmelser om navigering i vissa vatten 
i syfte att skydda miljön – också mot 
buller – och vattenvägarnas uppbyggnad 
och att trygga säkerheten på dessa, förutsatt 
att dessa bestämmelser inte kräver 
ändringar av de vattenfarkoster som är i 
överensstämmelse med detta direktiv och 
att dessa bestämmelser är motiverade och 
proportionerliga. Kommissionen ska 
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främja utbyte av bästa praxis mellan 
medlemsstaterna och införa ett lämpligt 
system för ett sådant utbyte.

Motivering

Föredraganden anser att utbyte av bästa praxis mellan medlemsstaterna om tillämpningen av 
artikel 5 skulle bidra till att motverka oproportionerliga åtgärder, och kommissionen bör 
främja detta utbyte.

Ändringsförslag 20

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 4 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna får inte förhindra att 
något av följande tillhandahålls på 
marknaden eller tas i bruk:

4. Medlemsstaterna får inte förhindra att 
framdrivningsmotorer, installerade i 
vattenfarkoster eller ej, som 
överensstämmer med detta direktiv
tillhandahålls på marknaden eller tas i 
bruk.

a) Framdrivningsmotorer, installerade i 
vattenfarkoster eller ej, som 
överensstämmer med detta direktiv.
b) Motorer som är typgodkända enligt 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 97/68/EG1 och som 
överensstämmer med 
utsläppsgränsvärdena för steg IIIA, IIIB 
eller steg IV för motorer med 
kompressionständning som används för 
andra tillämpningar än framdrivning av 
fartyg i inlandssjöfart, lokomotiv och 
motorvagnar, i enlighet med bilaga I 
punkt 4.1.2. till det direktivet.
c) Motorer som är typgodkända enligt 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2005/55/EG2 när tillverkaren, i 
enlighet med bilaga IV punkt 9, försäkrar 
att motorn kommer att uppfylla kraven för 
avgasutsläpp i detta direktiv när den är 
installerad i en vattenfarkost enligt 
tillverkarens anvisningar.
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Motivering

This corrects a formatting error in the Commission proposal and ensures that this provision 
from the Current RCD 1994/25 is carried over effectively and clearly. The contents of point a) 
has in fact not been deleted but has been moved to MH AM to Article 6, paragraph 4, 
introductory part. The contents of point b) has in fact not been deleted but has been moved to 
MH AM on Article 6 paragraph 4a (new) point a). The contents of the first part of point c) has 
in fact not been deleted but has moved to MH AM on Article 6 paragraph 4a (new) point b). 
"where the manufacturer declares" onwards is the format error and has moved and has 
moved to the second subparagraph as it was intended to apply to both points.

Ändringsförslag 21

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Punkt 4 ska också gälla för
a) motorer som är typgodkända enligt 
direktiv 97/68/EG och som 
överensstämmer med 
utsläppsgränsvärdena för steg IIIA, IIIB 
eller IV för motorer med 
kompressionständning som används för 
andra tillämpningar än framdrivning av 
fartyg i inlandssjöfart, lokomotiv och 
motorvagnar, i enlighet med bilaga I 
punkt 4.1.2. till det direktivet, och
b) motorer som är typgodkända enligt 
direktiv 2005/55/EG,
när tillverkaren, i enlighet med bilaga IV 
punkt 9, försäkrar att motorn kommer att 
uppfylla kraven för avgasutsläpp i detta 
direktiv när den är installerad i en 
vattenfarkost enligt tillverkarens 
anvisningar.

Motivering

Ändringsförslaget rättar till ett formateringsfel i kommissionens förslag och säkerställer att 
denna bestämmelse från det nuvarande direktivet om fritidsbåtar (94/25/EG) överförs på ett 
effektivt sätt som dessutom är tydligare än i kommissionens förslag.
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Ändringsförslag 22

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Tillverkarna ska se till att produkten 
åtföljs av bruksanvisningar och 
säkerhetsföreskrifter på ett eller flera språk 
som lätt kan förstås av konsumenterna och 
andra slutanvändare och som bestämts av 
den berörda medlemsstaten.

7. Tillverkarna ska se till att produkten 
åtföljs av bruksanvisningar och 
säkerhetsföreskrifter på ett eller flera språk 
som lätt kan förstås av konsumenterna och 
andra slutanvändare i de medlemsstater 
där de saluför sina produkter. Språket ska 
bestämmas av den berörda medlemsstaten.

Ändringsförslag 23
Förslag till direktiv
Artikel 12 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Privatimportörernas skyldigheter Privatimportörernas skyldigheter vid 
bedömning som utförs efter tillverkning

Motivering

Den ursprungliga rubriken på artikel 12 kan vara missvisande eftersom det inte framgår att 
alla tre punkterna gäller bedömning som utförs efter tillverkning. Om rubriken inte anger 
detta skulle denna artikel gälla alla privatimportörer, oavsett om importören importerar en 
båt som omfattas av bedömning som utförs efter tillverkning eller om importören importerar 
en båt som redan har en CE-märkning.

Ändringsförslag 24

Förslag till direktiv
Artikel 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 15 utgår
Formell invändning mot harmoniserade 

standarder
1. När en medlemsstat eller kommissionen 
anser att en harmoniserad standard inte 
helt uppfyller de krav som den omfattar 
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och som fastställs i artikel 4.1 och 
bilaga I, ska kommissionen eller den 
berörda medlemsstaten ta upp frågan i 
den kommitté som inrättats på grundval 
av artikel 5 i direktiv 98/34/EG och 
redovisa sina skäl för detta. Kommittén 
ska, efter att ha hört de relevanta 
europeiska standardiseringsorganen, yttra 
sig utan dröjsmål.
2. Mot bakgrund av kommitténs yttrande 
ska kommissionen besluta att 
offentliggöra, inte offentliggöra, 
offentliggöra med begränsningar, behålla, 
behålla med begränsningar eller dra 
tillbaka hänvisningarna till den berörda 
harmoniserade standarden i eller från 
Europeiska unionens officiella tidning.
3. Kommissionen ska underrätta det 
berörda europeiska 
standardiseringsorganet om detta och vid 
behov begära en översyn av de berörda 
harmoniserade standarderna.

Motivering

En horisontell översyn av lagstiftningen om EU:s standardiseringssystem, som omfattar 
denna allmänna bestämmelse om invändningar mot standarder, är för närvarande på gång 
(2011/0150(COD)), vilket är förklaringen till att vi bör stryka denna artikel i förslaget till 
sektorsdirektiv. Ett motsvarande ändringsförslag till skäl 6 hänvisar till förordningen om 
standardisering.

Ändringsförslag 25

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Inombordsmotorer och motorer med 
inu-drev utan inbyggt avgassystem som 
anses uppfylla de väsentliga krav för 
avgasutsläpp som anges i bilaga I del B 
och del C.

d) Inombordsmotorer och motorer med 
inu-drev utan inbyggt avgassystem som 
anses uppfylla de väsentliga krav för 
avgasutsläpp som anges i bilaga I del B.
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Motivering

Bilaga C handlar om gränsvärden för buller och är inte tillämplig här. CE-märkningen för 
inombordsmotorer och motorer med inu-drev utan inbyggt avgassystem omfattar bara 
avgasutsläpp och inte buller eftersom bullertesten för dessa typer av motorer genomförs (och 
måste genomföras) av båtbyggaren när motorn monteras i skrovet.

Ändringsförslag 26

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 1 – led b – led ii – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– När de harmoniserade standarder som 
omfattas av bilaga I del A punkterna 3.2 
och 3.3 uppfylls: modul A1 (intern 
tillverkningskontroll och övervakad 
produktprovning), modul B (EU-
typkontroll) tillsammans med modul C, D, 
E eller F, modul G (överensstämmelse som 
grundar sig på kontroll av enskilda 
produkter) eller modul H 
(överensstämmelse som grundar sig på 
fullständig kvalitetssäkring).

– När de harmoniserade standarder som 
omfattas av bilaga I del A punkterna 3.2 
och 3.3 uppfylls: modul B (EU-
typkontroll) tillsammans med modul C, D, 
E eller F, modul G (överensstämmelse som 
grundar sig på kontroll av enskilda 
produkter) eller modul H 
(överensstämmelse som grundar sig på 
fullständig kvalitetssäkring).

Motivering

Med detta ändringsförslag återinförs de bestämmelser som har varit i kraft sedan 1994 i detta 
direktiv. Det är inte lämpligt att vattenfarkoster över 12 m inom kategori C kan sjösättas om 
konstruktionen inte har kontrollerats av ett anmält organ. Den provning som föreslås i detta 
ändringsförslag upprepar visserligen provningen av stabiliteten och flytkraftsegenskaperna, 
men omfattar en lämplig kompletterande provning.

Ändringsförslag 27

Förslag till direktiv
Artikel 25 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En produktionstyp som avses i modul B 
kan omfatta flera versioner av produkten, 
förutsatt att skillnaderna mellan 
versionerna inte påverkar säkerhetsnivån 
och de övriga kraven rörande produktens 

En produktionstyp som avses i modul B 
kan omfatta flera versioner av produkten, 
förutsatt att 
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prestanda.
a) skillnaderna mellan versionerna inte 
påverkar säkerhetsnivån och de övriga 
kraven rörande produktens prestanda och

b) versionerna av produkten anges i det 
EU-typintyg som avser produkten; vid 
behov måste det ursprungliga intyget 
ändras.

Motivering

Det kan hända att produkter släpps ut på marknaden med en annan typbeteckning än den som 
anges på EU-typintyget. Detta skapar förvirring om huruvida produkten omfattas av intyget 
eller inte. Detta ändringsförslag täpper till denna lucka.

Ändringsförslag 28

Förslag till direktiv
Artikel 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 33 utgår
Formell invändning mot harmoniserade 

standarder
Om en medlemsstat eller kommissionen 
har en formell invändning mot de 
harmoniserade standarder som avses i 
artikel 32, ska bestämmelserna i artikel 15 
tillämpas.

Motivering

En horisontell översyn av lagstiftningen om EU:s standardiseringssystem, som omfattar 
denna allmänna bestämmelse om invändningar mot standarder, är för närvarande på gång 
(2011/0150(COD)), vilket är förklaringen till att vi bör stryka denna artikel i förslaget till 
sektorsdirektiv. Ett motsvarande ändringsförslag till skäl 6 hänvisar till förordningen om 
standardisering.

Ändringsförslag 29

Förslag till direktiv
Artikel 49 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

De ändringar som avses i led a kan omfatta 
ändringar i fråga om referensbränslen, 
kraven för provning av avgasutsläpp och 
buller samt hållbarhetskriterier.

De ändringar som avses i led a kan omfatta 
ändringar i fråga om referensbränslen, 
kraven för provning av avgasutsläpp och 
buller samt hållbarhetskriterier. Sådana 
ändringar kan framför allt omfatta 
provningscykler för hybridmotorer och 
införa provningsbränslen som blandats 
med biobränsle i tabellen över 
provningsbränslen i bilaga I del B 
avsnitt 2 när dessa provningsbränslen har 
godkänts i form av internationellt 
godtagna standarder.

Motivering

Detta ändringsförslag ersätter ändringsförslag 17 och 18 i förslaget till betänkande som 
kommer att dras tillbaka. Dessutom klargörs omfattningen av de befogenheter som delegeras 
till kommissionen.

Ändringsförslag 30

Förslag till direktiv
Artikel 50 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den delegering av befogenheter som 
avses i artikel 49 ska ges på obestämd tid
från och med den dag som anges i 
artikel 60.

2. Den delegering av befogenheter som 
avses i artikel 49 ska ges på sju år från och 
med den dag som anges i artikel 60. 
Kommissionen ska utarbeta en rapport 
om delegeringen av befogenhet senast 
nio månader före utgången av perioden 
av sju år. Delegeringen av befogenhet ska 
genom tyst medgivande förlängas med 
perioder av samma längd, såvida inte 
Europaparlamentet eller rådet motsätter 
sig en sådan förlängning senast 
tre månader före utgången av perioden i 
fråga.

Ändringsförslag 31
Förslag till direktiv
Artikel 53 – stycke 2a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska senast ...* och med 
hänsyn till eventuella betydande initiativ 
på marknaden överlämna en rapport till 
Europaparlamentet och rådet om den 
tekniska möjligheten att ytterligare 
minska utsläppen från fritidsbåtars 
motorer med hänsyn till teknikens 
kostnadseffektivitet och behovet av att 
komma överens om globalt 
harmoniserade gränsvärden för sektorn. 
Denna rapport ska vid behov åtföljas av 
ett lagstiftningsförslag i detta hänseende.
__________________

* EUT: Infoga det datum som infaller fem 
år efter den dag som anges i artikel 57.1 
andra stycket.

Motivering

I detta ändringsförslag föreslås att man bör överväga att införa ett framtida utsläppssteg 
(steg 3). Ordalydelsen i den första meningen är avsedd att garantera att kommissionen intar 
en flexibel hållning för att se till att den i ett tidigt skede deltar i alla initiativ från den 
amerikanska miljöskyddsmyndigheten om nya bestämmelser för fritidsbåtsmotorer som 
arbetar enligt ottoprincipen (bensin) och fritidsbåtmotorer med kompressionständning 
(diesel).

Ändringsförslag 32

Förslag till direktiv
Artikel 53a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 53a
Översyn

Kommissionen ska senast ...* överlämna 
en rapport till Europaparlamentet och 
rådet om konsekvenserna av båtkategorier 
i bilaga I som bygger på förmågan att stå 
emot vindstyrka och våghöjd, med hänsyn 
till utvecklingen när det gäller 
internationell standardisering. Rapporten 
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ska innehålla en utvärdering av om 
båtkategorierna kräver ytterligare 
tekniska specifikationer eller 
underavdelningar i syfte att ta fram bättre 
information om konsumenternas verkliga 
förbrukning. Rapporten ska också 
innehålla en bedömning av 
konsekvenserna för 
båttillverkningsindustrin. Rapporten ska 
vid behov åtföljas av ett 
lagstiftningsförslag.
_____________
* EUT: Vänligen infoga det datum som 
infaller två år efter den dag som anges i 
artikel 57.1 andra stycket.

Motivering

Som ett alternativ till de ändrade båtkategorier som föredraganden föreslog i förslaget till 
betänkande och som ändrades i ändringsförslagen till detta förslag till betänkande 
föreskriver detta ändringsförslag att kommissionen ska genomföra ett omfattande samråd 
med de berörda parterna om detta ämne och lägga fram en rapport i rimlig tid. 
IMCO:s samordnare har gått med på att låta utarbeta en rapport för att bedöma de relativa 
fördelarna med de ändrade båtkategorierna, så att IMCO:s ledamöter kan fatta ett 
välgrundat omröstningsbeslut om de båda alternativen.

Ändringsförslag 33

Förslag till direktiv
Artikel 58 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna får inte förhindra att 
produkter som omfattas av 
direktiv 94/25/EG och som 
överensstämmer med det direktivet 
tillhandahålls på marknaden eller tas i bruk 
och som tillhandahölls på marknaden eller 
togs i bruk före den [dd/mm/åååå ](ett år 
efter den dag som avses i artikel 57.1 
andra stycket).

1. Medlemsstaterna får inte förhindra att 
produkter som omfattas av 
direktiv 94/25/EG och som 
överensstämmer med det direktivet 
tillhandahålls på marknaden eller tas i bruk 
och som tillhandahölls på marknaden eller 
togs i bruk före den ...*.

_____________
* EUT: Vänligen infoga det datum som 
avses i artikel 57.1 andra stycket eller den 
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31 december 2014, beroende på vilket som 
infaller senast.

Motivering

Ändringsförslaget rättar till ett misstag i ändringsförslag 20 i förslaget till betänkande som 
kommer att dras tillbaka. Avsikten är emellertid densamma: Bortsett från när det gäller 
motorer som arbetar enligt ottoprincipen (ottomotorer) och som omfattas av den särskilda 
bestämmelsen i artikel 58.2 kommer motortillverkare av andra motortyper att kunna följa 
direktivet från och med i slutet av 2014. I ändringsförslaget föreslås därför att detta klargörs 
i direktivet.

Ändringsförslag 34
Förslag till direktiv
Bilaga I – del A – punkt 1 – tabell – kolumn 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kategori Kategori
A – Ocean A 
B – Utanför öppen kust och utomskärs B 

C – Kustfarvatten och inomskärs C 
D – Skyddade farvatten D 

Motivering

Ändringsförslaget bör jämföras med de ändrade kategorierna nedan. I ändringsförslaget 
anges de övre gränsvärdena för kategori A för både vindstyrka och våghöjd (vilka 
överensstämmer med de värden som anges i standarden). I kategori A undantas ”onormala
förhållanden”, men exempel på vad som utgör sådana förhållanden ges enbart i 
kommissionens tillämpningsvägledning. Fritidsbåtar som är upp till 24 meter långa kan inte 
stå emot hårdare förhållanden än de som anges i detta ändringsförslag.

Ändringsförslag 35

Förslag till direktiv
Bilaga I – del A – punkt 1 – led A

Kommissionens förslag Ändringsförslag

A. OCEAN: Konstruerade för längre 
färder då vindstyrkan kan överstiga 8 
(Beaufort-skalan) och det kan förekomma
signifikanta våghöjder på 4 m eller mer, 

A. Fritidsbåtar i kategori A betraktas vara 
konstruerade för vindar som kan överstiga 
vindstyrka 8 (Beaufortskalan) och 
signifikanta våghöjder på 4 m eller mer, 
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med undantag för onormala förhållanden, 
och båtar som huvudsakligen kan klara 
sig själva.

med undantag för onormala förhållanden, 
till exempel storm, svår storm, orkan, 
tromb och våldsam sjö eller kraftiga 
vågor.

Motivering

Efter ytterligare samråd med berörda parter för att anpassa definitionerna behålls den 
befintliga kategori A i denna nya definition. Däremot stryks sjöfartsområdet och sjöfartstypen 
(Ocean) eftersom de förhållanden som användaren bör ta hänsyn till är vindstyrkan och 
våghöjden. I definitionen behålls också de nuvarande begränsningarna när det gäller 
vindstyrka och våghöjd, men det skapas rättslig förutsebarhet genom det ges exempel på 
onormala förhållanden. Ändringsförslagen 22, 23 och 24 i förslaget till betänkande kommer 
därför att dras tillbaka.

Ändringsförslag 36

Förslag till direktiv
Bilaga I – del A – punkt 1 – led B

Kommissionens förslag Ändringsförslag

B. UTANFÖR ÖPPEN KUST OCH 
UTOMSKÄRS: Konstruerade för färder 
utanför kusten då vindstyrkan kan vara
upp till och med 8 och med en signifikant 
våghöjd på upp till och med 4 m.

B. Fritidsbåtar i kategori B betraktas vara 
konstruerade för en vindstyrka på upp till 
och med 8 och en signifikant våghöjd på 
upp till och med 4 m.

Motivering

Efter ytterligare samråd med berörda parter för att anpassa definitionerna behålls den 
befintliga kategori B i denna nya definition. Däremot stryks sjöfartsområdet och sjöfartstypen 
(Utanför öppen kust och utomskärs) eftersom de förhållanden som användaren bör ta hänsyn 
till är vindstyrkan och våghöjden. Ändringsförslag 25 i förslaget till betänkande kommer 
därför att dras tillbaka.

Ändringsförslag 37

Förslag till direktiv
Bilaga I – del A – punkt 1 – led C

Kommissionens förslag Ändringsförslag

C. KUSTFARVATTEN OCH 
INOMSKÄRS: Konstruerade för färder 
nära kusten, i stora bukter, 

C. Vattenfarkoster i kategori C betraktas 
vara konstruerade för en vindstyrka på upp 
till och med 6 och en signifikant våghöjd 



PE480.885v02-00 28/55 RR\906692SV.doc

SV

flodmynningar, sjöar och floder då 
vindstyrkan kan vara upp till och med 6 
och med en signifikant våghöjd på upp till 
och med 2 m.

på upp till och med 2 m.

Motivering

Efter ytterligare samråd med berörda parter för att anpassa definitionerna behålls den 
befintliga kategori C i denna nya definition. Däremot stryks sjöfartsområdet och sjöfartstypen 
(Kustfarvatten och inomskärs) eftersom de förhållanden som användaren bör ta hänsyn till är 
vindstyrkan och våghöjden. Ändringsförslag 26 i förslaget till betänkande kommer därför att 
dras tillbaka.

Ändringsförslag 38

Förslag till direktiv
Bilaga I – del A – punkt 1 – led D

Kommissionens förslag Ändringsförslag

D. SKYDDADE VATTEN: Konstruerade 
för färder på skyddade kustvatten, i 
mindre bukter, på mindre sjöar, floder 
och kanaler då vindstyrkan kan vara upp 
till och med 4 och med en signifikant 
våghöjd på upp till och med 0,3 meter, med 
enstaka vågor på högst 0,5 meter, till 
exempel från passerande fartyg.

D. Vattenfarkoster i kategori D betraktas 
vara konstruerade för en vindstyrka på upp 
till och med 4 och en signifikant våghöjd 
på upp till och med 0,3 m, med enstaka 
vågor på högst 0,5 meter.

Motivering

Efter ytterligare samråd med berörda parter för att anpassa definitionerna behålls den 
befintliga kategori D i denna nya definition. Däremot stryks sjöfartsområdet och sjöfartstypen 
(Skyddade vatten) eftersom de förhållanden som användaren bör ta hänsyn till är vindstyrkan 
och våghöjden. Ändringsförslag 27 i förslaget till betänkande kommer därför att dras 
tillbaka.

Ändringsförslag 39
Förslag till direktiv
Bilaga 1 – del A – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Fritidsbåtar inom respektive kategori ska 
utformas och konstrueras för att motsvara 
parametrarna i fråga om stabilitet, 

Vattenfarkosterna inom respektive 
kategori ska utformas och konstrueras för 
att motsvara parametrarna i fråga om 
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flytkraftsegenskaper och andra relevanta 
väsentliga krav som anges i bilaga I samt 
ha goda manöveregenskaper.

stabilitet, flytkraftsegenskaper och andra
relevanta väsentliga krav som anges i 
bilaga I samt ha goda manöveregenskaper.

Motivering

”Båtkategorierna” bör inte bara gälla ”fritidsbåtar” utan även ”vattenskotrar”, i enlighet 
med definitionen av ”vattenfarkost” i artikel 3.1, som omfattar både fritidsbåtar och 
vattenskotrar.

Ändringsförslag 40
Förslag till direktiv
Bilaga 1 – del A – punkt 2 – punkt 2.1 – stycke 1 – identifieringsnummer 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(30) tillverkningsland, (30) landskod för den myndighet som 
utfärdar tillverkarens kod,

Motivering

I detta ändringsförslag förtydligas att platsen för tillverkarens säte måste ingå i det 
fjortonsiffriga identifieringsnumret tillsammans med tillverkarens kod (se punkt 29). Syftet 
med detta är att öka spårbarheten. Föredraganden övervägde också det system som tillämpas 
inom fordonsindustrin. Detta är dock inte lämpligt eftersom identifieringsnumren för fordon 
består av en tillverkningskod och en anläggningskod, vilket innebär att man skulle behöva 
ändra det etablerade internationella systemet för identifieringsnummer för vattenfarkoster.

Ändringsförslag 41
Förslag till direktiv
Bilaga 1 – del A – punkt 2 – punkt 2.2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När det gäller privatimport ska de 
kontaktuppgifter och rekommendationer 
som avses i leden a, d och e även omfatta 
det anmälda organ som har utfört 
bedömningen av överensstämmelse.

utgår

Motivering

Detta krav är inte nödvändigt eftersom fordonets identifieringsnummer redan visar vilket det 
anmälda organet är och således redan kan spåras. Likaså bevarar det anmälda organet alltid 
rapporterna om överensstämmelse.



PE480.885v02-00 30/55 RR\906692SV.doc

SV

Ändringsförslag 42
Förslag till direktiv
Bilaga 1 – del A – punkt 2 – punkt 2.2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2.2a. Importörsskylt
Varje vattenfarkost ska bära en 
permanent anbringad skylt separat från 
skrovidentitetsbeteckningen, med uppgift 
om importörens namn, registrerat 
firmanamn eller registrerat varumärke 
och fullständig adress.

Motivering

Det är lättast att uppfylla kraven i artikel 9.3 i fråga om uppgifter om importören genom att 
inkludera dessa uppgifter på en importörsskylt. I ändringsförslaget upprepas dessutom de 
uppgifter som måste finnas med på skylten.

Ändringsförslag 43
Förslag till direktiv
Bilaga 1 – del A – punkt 3 – punkt 3.3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vattenfarkosten ska vara byggd så att den 
har erforderliga flytegenskaper för sin 
kategori enligt punkt 1 och tillverkarens 
rekommenderade maximala last enligt 
punkt 3.6. Alla beboeliga farkoster med 
flera skrov ska vara så konstruerade att de 
antingen inte kan hamna upp och ner i 
vattnet eller också har tillräcklig flytkraft 
och håller sig flytande upp och ner i 
vattnet.

Vattenfarkosten ska vara byggd så att den 
har erforderliga flytegenskaper för sin 
kategori enligt punkt 1 och tillverkarens 
rekommenderade maximala last enligt 
punkt 3.6. Beboeliga farkoster med flera 
skrov och som kan hamna upp och ner 
ska vara så konstruerade att de har 
tillräcklig flytkraft och håller sig flytande 
upp och ner i vattnet.

Motivering

Genom detta ändringsförslag uppmärksammas risken för att farkoster kan hamna upp och 
ner, vilken varierar kraftigt mellan olika farkoster.

Ändringsförslag 44
Förslag till direktiv
Bilaga 1 – del A – punkt 3 – punkt 3.7 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Alla vattenfarkoster i kategori A och B, 
och vattenfarkoster i kategori C och D som 
är längre än sex meter, ska vara utrustade 
med plats för en eller flera livflottar som är 
stora nog att rymma det antal personer som 
båten är utformad att ta med enligt 
tillverkarens rekommendation. 
Förvaringsplatsen eller -platserna ska vara 
lätt åtkomliga vid varje tidpunkt.

Alla fritidsbåtar i kategori A och B, och 
fritidsbåtar i kategori C och D som är 
längre än sex meter, ska vara utrustade 
med plats för en eller flera livflottar som är 
stora nog att rymma det antal personer som 
båten är utformad att ta med enligt 
tillverkarens rekommendation. 
Förvaringsplatsen eller -platserna ska vara 
lätt åtkomliga vid varje tidpunkt.

Motivering

Det är mycket opraktiskt att utrusta vattenskotrar med en eller flera livflottar eller med 
förvaringsplatser för dessa.

Ändringsförslag 45

Förslag till direktiv
Bilaga I – del A – punkt 5 – punkt 5.1 – punkt 5.1.5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5.1.5a. Utombordsmotorer med rorkult 
Utombordsmotorer med rorkult ska vara 
utrustade med en nödstoppsanordning 
som kan kopplas till rorsmannen 
(nödstoppsreglage med säkerhetslina).

Ändringsförslag 46
Förslag till direktiv
Bilaga 1 – del A – punkt 5 – punkt 5.2 – punkt 5.2.2 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Alla bensintankutrymmen ska ventileras.

Motivering

I ändringsförslaget föreskrivs ett krav på ventilation i syfte att undvika misstag i införlivandet. 
Genom ändringsförslaget återinförs den ordalydelse som användes i direktiv 94/25/EG, men 
kravet begränsas till att enbart omfatta bensintankutrymmen. Dieselbränsle utgör nämligen 
ingen säkerhetsrisk om det inte finns ventilation.
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Ändringsförslag 47
Förslag till direktiv
Bilaga 1 – del A – punkt 5 – punkt 5.3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Alla grupper, utom motorns startkrets, som 
får ström från batterier ska skyddas mot 
överbelastning och kortslutning.

Alla grupper, utom motorns startkrets, som 
får ström från batterier ska på lämpligt sätt 
skyddas mot överbelastning och 
kortslutning. Kretsarna för elektrisk 
framdrivning ska vara utformade och 
installerade på ett sådant sätt att man 
förebygger oönskad interaktion med alla 
övriga kretsar. Installationen ska 
säkerställa att anordningar som lagrar 
elenergi inte överskrider tillverkarens 
rekommenderade maxtemperatur.

Motivering

Framdrivningsmotorer av hybridtyp kan innebära nya risker för båtarna i fråga om 
överhettade batterier, vilket kan få katastrofala följder, och spänningstoppar från den 
kraftfulla elhybridmotorn som slår ut all elektronisk utrustning på båten, bland annat 
motorreglagen, om de inte är ordentligt isolerade från andra kretsar. Kommatecknet före 
”from batteries” i den engelska texten läggs till för att undvika feltolkning.

Ändringsförslag 48

Förslag till direktiv
Bilaga I – del A – stycke 5 – punkt 5.3 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ventilation ska förhindra att eventuell gas 
från batterierna kan ansamlas. Batterierna 
ska vara ordentligt fastsatta och skyddade 
från inträngande vatten.

Ventilation ska förhindra att explosiv gas 
ansamlas. Batterierna ska vara ordentligt 
fastsatta och skyddade från inträngande 
vatten.

Motivering

Ändring av ändringsförslag 36 i förslaget till betänkande. Gasexplosioner är den största 
faran och en central säkerhetsrisk på båtar. Ändringsförslaget utvidgar räckvidden för denna 
säkerhetsåtgärd.
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Ändringsförslag 49

Förslag till direktiv
Bilaga 1 – del A – punkt 5 – punkt 5.5 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Varje vattenfarkost med en fast installerad 
gasanläggning ska vara utrustad med ett 
särskilt utrymme för förvaring av 
gasbehållare. Utrymmet ska vara skilt från 
boendeutrymmen, tillgängligt endast från 
utsidan och ventilerat till fria luften så att 
varje gasutsläpp försvinner över bord.

Varje vattenfarkost med en fast installerad
gasanläggning ska vara utrustad med ett 
särskilt utrymme för förvaring av 
gasbehållare. Utrymmet ska vara skilt från 
boendeutrymmen, tillgängligt endast från 
utsidan och ventilerat till fria luften så att 
varje gasutsläpp försvinner över bord.
Varje fast installerad gasanläggning ska 
testas efter installationen.

Motivering

Ändringsförslaget förtydligar ett säkerhetskrav som finns i punkt 5.5 i bilaga I A till 
direktiv 94/25/EG och som ansågs vara för detaljerat för att vara ett grundläggande krav i 
detta förslag till direktiv enligt principerna för den nya rättsliga ramen. Det måste 
uttryckligen anges att gasanläggningen ska testas efter installationen eftersom den utgör en 
stor säkerhetsrisk på båtar. Genom ändringsförslaget säkerställs att hela gasanläggningen 
testas och inte bara den separata utrustningen.

Ändringsförslag 50

Förslag till direktiv
Bilaga 1 – del B – punkt 2 – punkt 2.3 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2.3. Provningscykler och 
referensbränslen:

2.3. Provningscykler:

Motivering

Referensbränslen omfattas av punkt 2.5.

Ändringsförslag 51

Förslag till direktiv
Bilaga 1 – del C – punkt 1 – punkt 1a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. DETALJERADE KRAV
Detaljerade krav för provning av 
vattenfarkosters bullernivåer anges i den 
tillämpliga harmoniserade standarden.

Motivering

I direktiv 2003/44/EG föreskrivs att buller ska mätas i enlighet med provningar enligt den 
harmoniserade standarden. Detta togs bort i det nuvarande förslaget eftersom alla specifika 
hänvisningar till harmoniserade standarder togs bort enligt principerna för den nya rättsliga 
ramen. Vissa belägg för att använda den harmoniserade standarden för bullermätning anges 
i de olika modulerna i artikel 23. För att vara säker på att den harmoniserade standarden 
verkligen tillämpas har denna text återgetts från punkt 2.1 i bilaga A.
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MOTIVERING

Viktiga industrimetoder och avsett tillämpningsområde

Förslaget till nytt direktiv om fritidsbåtar och vattenskotrar innebär en avsevärd 
modernisering av de befintliga EU-bestämmelserna om krav på säkerhet och miljöprestanda 
för vattenfarkoster avsedda för privat bruk, dvs. fritids-, sport- och utbildningsverksamhet, 
liksom vid uthyrning, med eller utan besättning.

Med ”vattenfarkost” avses i detta direktiv båtar med en skrovlängd på 2,5–24 m. Definitionen 
inbegriper fritidsbåtar (dvs. motor- och segelbåtar, med såväl inombords- som 
utombordsmotorer) och vattenskotrar, och klargör att dessa nu också omfattas av 
bestämmelserna.

Det är viktigt att komma ihåg att direktivet är tillämpligt på fritidsbåtar och vattenskotrar 
oavsett om dessa är avsedda att användas till havs eller i inlandssjöfart. Det omfattar 
emellertid inte fartyg som är konstruerade för och används för kommersiell passagerartrafik 
(vilka omfattas av direktiv 2009/45/EG om passagerarfartyg och/eller direktiv 2006/87/EG 
om fartyg i inlandssjöfart).

Direktivet omfattar kort sagt allt från små upplåsbara båtar med en utombordsmotor som kan 
användas för att fiska i en sjö till stora motoryachter man bland annat kan se på den italienska 
Rivieran.

Det viktigaste väsentliga kravet som de berörda båtarna måste uppfylla rör stabilitet och 
flytkraft, motor och elsäkerhet samt avgasutsläpp och buller. De viktigaste inslagen i förslaget 
är följande:

1) En modernisering för att anpassa de befintliga bestämmelserna till principerna i den nya 
rättsliga ramen. Dessutom kommer en allmän säkerhetsbestämmelse att läggas till, som går ut 
på att produkter som omfattas av det här direktivet bara kan släppas ut på marknaden om de 
allmänna säkerhetskraven i direktivets bilagor är uppfyllda.

2) Ytterligare klargörande av tillämpningsområdet och definitionerna.

3) Anpassning till harmoniserade standarder (se nedan).

4) Oförändrade gränsvärden för buller. Det ges emellertid möjlighet att vidta strängare 
nationella åtgärder i känsliga geografiska områden (t.ex. hastighetsbegränsningar eller 
minimiavstånd från stranden).

5) Obligatoriskt krav på att installera spillvattentankar eller vattenbehandlingssystem i 
vattenfarkoster som är utrustade med toalett i syfte att bidra till skyddet av den marina miljön.

6) Bestämmelser om bedömningar som ska utföras efter tillverkningen av en fysisk eller 
juridisk person inom unionen som släpper ut en produkt som omfattas av direktivet på 
marknaden om varken tillverkaren eller dennes representant fullgör skyldigheterna för 
produktens överensstämmelse med direktivet. Detta framgår av de befintliga bestämmelserna, 
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men vattenskotrar kommer nu uttryckligen att omfattas. Privatimportörers ställning och 
skyldigheter kommer också att klargöras.

7) Skyldigheten i fråga om CE-märkning. Denna kommer nu att utvidgas till att även omfatta 
alla inombordsmotorer och motorer med inu-drev utan inbyggt avgassystem.

8) Uppdaterade bestämmelser om avgasutsläpp och buller (se nedan).

9) Nya bestämmelser om rapportering. EU:s medlemsstater ska inom fem år rapportera till 
kommissionen om hur direktivet tillämpas.

10) Anpassning till de övergripande bestämmelserna om ackreditering, CE-märkning, 
marknadskontroll och kontroll av produkter som saluförs i EU.

11) Flexiblare förfaranden för bedömning av överensstämmelse.

Europeiska kommissionen har genomfört omfattande samråd med viktiga berörda parter, 
bland annat medlemsstaterna, anmälda organ, den europeiska båtindustrin (som starkt 
domineras av små och medelstora företag), motortillverkare och båtorganisationer 
(användare).

Föredraganden har vid utarbetandet av detta förslag till betänkande tagit hänsyn till 
synpunkter från en rad berörda parter, och det verkar råda allmän enighet om att 
kommissionens förslag är välavvägt. Detta förklarar också varför föredraganden bara har lagt 
fram ett begränsat antal i huvudsak tekniska justeringar och förtydliganden i detta förslag till 
betänkande.

Föredraganden har inriktat sina ändringsförslag på att precisera definitionerna och på att 
klargöra det exakta tillämpningsområdet för ett antal specifika bestämmelser. Föredraganden 
har dessutom haft som mål att klargöra importörernas skyldigheter när det gäller bedömning 
som utförs efter tillverkning. Han har lagt fram förslag för att förbättra produkternas 
spårbarhet och för att ange i vilka fall CE-märkning är nödvändig. Han har också sett till att 
befintliga kontroller som utförs av anmälda organ för större potentiellt havsgående fartyg 
bibehålls. Föredraganden ansåg det också vara nödvändigt att lägga till mer uppgifter om den 
exakta tillämpningen av ett antal viktiga säkerhetskrav (flytmedel, el, gas och ventilation i 
bränsletanken).

Föredraganden har också beslutat att lägga fram ett uppdaterat system för att fastställa 
båtkategorier, vilket tar bort den nuvarande kopplingen mellan kategori och avsedd 
användning i enlighet med den geografiska platsen (dvs. utanför öppen kust och utomskärs 
eller skyddade vatten). I stället införs vindstyrka och våghöjd som de främsta två 
parametrarna, vilket är mer exakt och lämpligt. Den föreslagna ändringen återspeglar 
dessutom de begrepp som används i den relevanta internationella harmoniserade standarden.
Föredraganden reserverar sig emellertid när det gäller detta om förslaget visar sig vara alltför 
dyrt för EU:s tillverkare att anpassa sig till. Föredraganden kommer att överväga att be sina 
parlamentskollegor om tillstånd att låta IMCO-utskottet utföra en begränsad 
konsekvensbedömning innan man bestämmer sig för att hålla fast vid eller dra tillbaka dessa 
ändringsförslag eftersom de föreslagna ändringarna av systemet inte omfattades av den 
konsekvensbedömning som åtföljde förslaget.
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Global anpassning

Kommissionens förslag anpassar EU:s bestämmelser till den amerikanska 
miljöskyddsmyndighetens bestämmelser för både motorer som arbetar enligt ottoprincipen 
och motorer med kompressionständning. Detta innebär att Förenta staterna, Kanada, EU och 
Japan kommer att ha samma utsläppsgränser för fritidsbåtmotorer, vilket bör fungera som en 
kraftfull drivkraft för andra länder att anta detta synsätt, t.ex. Australien, som också överväger 
att reglera denna sektor.

Sektorn för fritidsbåtmotorer är liten. Den globala försäljningen inom det största 
motorsegmentet (utombordsmotorer) uppgick 2009 bara till 457 000 motorer, fördelat 
på 105 motorfamiljer. Nästa generation utombordsmotorer, vattenskotermotorer och 
dieselmotorer med kompressionständning som använder efterbehandling med mycket stora 
utvecklings- och tillverkningskostnader kommer att kräva ett globalt angreppssätt för att bli 
överkomliga. Kommissionens förslag inleder denna process, och ändringsförslag 19 är avsett 
att säkerställa att man behåller detta globala angreppssätt i nästa steg av minskningen av 
avgasutsläppen.

Avgasutsläpp

Den allmänna uppfattningen är att denna sektors miljöpåverkan är begränsad med tanke på det 
låga antalet vattenfordon som är i trafik jämfört med andra motorfordon, i kombination med 
minskade försäljningsvolymer sedan 2007 (en halvering) och den begränsade 
timförbrukningen per år. I detta sammanhang har tillverkningssektorn drivit på miljöhänsynen 
så långt det är möjligt med nuvarande teknik och gett sitt stöd åt ett så tidigt genomförande 
som möjligt till en acceptabel kostnad för industrin. Föredraganden instämmer i de slutsatser 
som kommissionen kommer fram till i sin konsekvensbedömning, nämligen att de föreslagna 
gränsvärdena för avgasutsläpp avspeglar den största minskning som är genomförbar inom den 
givna tidsramen.

I förslaget sänks gränsvärdena för minskning av koldioxidutsläppen för vissa kategorier av 
inombordsmotorer som arbetar enligt ottoprincipen (bensin) och motorer med inu-drev. 
Däremot är värdena oförändrade för dieselmotorer med kompressionständning, som ändå 
genererar låga koldioxidutsläpp. För att åstadkomma en större minskning av alla de 
tre föroreningarna (kolväte, kväveoxid och kolmonoxid) från motorer som arbetar enligt 
ottoprincipen krävs efterbehandling av avgaserna med hjälp av ett trevägskatalysatorsystem. 
Denna teknik är emellertid ännu inte tillräckligt utvecklad när det gäller utombordsmotorer 
och vattenskotermotorer. Det finns med andra ord fysiska begränsningar, och industrin har i 
det här skedet inte råd med de investeringar som krävs.

I förslaget minskas de totala kolväte- och kväveoxidutsläppen för utombordsmotorer och 
vattenskotermotorer med minst 25 procent, men för att detta ska bli möjligt krävs en ökning 
när det gäller kolmonoxid. Här är det fråga om en direkt förbränningskompromiss. Om 
kolväte- och kväveoxidutsläppen minskar, ökar kolmonoxidutsläppen. Föredraganden 
uppmanar sina parlamentsledamotskollegor att ha detta i minnet och stödja kommissionens 
förslag i den här viktiga frågan om miljöutsläpp.

Föredraganden noterade emellertid industrins ansträngningar att i ett tidigt skede uppfylla 
utsläppskraven. Han stöder att den övergångsperiod som kommissionen ursprungligen 
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föreslog förkortas och att bestämmelserna ska vara fullt tillämpliga för de flesta motorer 
senast i slutet av 2014 (se ändringsförslag 20). Den längre övergångsperioden – om mer tid 
behövs – skulle vara begränsad till utombordsmotorer som arbetar enligt ottoprincipen med en 
effekt under 15 kilowatt och som enbart tillverkas av små och medelstora företag, se 
artikel 58.2 i kommissionens förslag.

Föredraganden har vidare lagt fram ett ändringsförslag för att främja användningen av 
biobränsle, liksom ett förslag om att kommissionen inom fem år ska undersöka möjligheten 
att införa ett ytterligare steg för minskning av utsläpp från motorer.

Buller

Enligt de preliminära diskussionerna i utskottet kommer parlamentsledamöterna att titta 
närmare på gränsvärdena för buller i miljön. Föredraganden önskar i detta sammanhang att 
hans kollegor även beaktar de fysiska begränsningarna när det gäller förbättringar av de krav 
som kommissionen har föreslagit i samråd med berörda parter.

Som bakgrundsinformation kan nämnas att man genom en omfattande bullermätning som 
industrin genomförde på båtar samlade in heltäckande data om ljud från båtar för att utveckla 
både direktivets gränsvärden och en ISO-provningsstandard. Resultaten bekräftades av ett 
oberoende projekt inom sjätte ramprogrammet. Vid bogsering av en vanlig 5,5 meter lång 
racerbåt i 70 km/h uppgick bullret från skrovet på vattnet till 72 dB 25 meter från mikrofonen.
Båttillverkarna kom överens om att ljudet från deras motorer inte skulle vara högre än 
skrovljudet, och man gjorde vissa ändringar av konstruktionen så att man skulle hålla sig 
inom denna ram. Ett skrovljud och ett motorljud på 72 dB vardera ger tillsammans ett värde 
på 75 dB, vilket är det krav som anges i direktivet. Lägre värden togs fram för mindre båtar 
och motorer och ett tillägg på 3 dB var nödvändigt för flermotoriga installationer.

I dag anges mätningsmetoden i den harmoniserade standarden EN ISO 14509 del 1. De 
gränser som anges i detta förslag är vad som kan uppnås med nuvarande båtkonstruktioner. 
Föredraganden anser att motorbullernivån inte i någon större utsträckning kan bidra till att 
ytterligare minska båtens ljud. Om man till exempel föreslår ett mål för ytterligare minskning 
av motorljudet på 10 dB (vilket inte är möjligt) skulle det bara minska båtens totala ljudnivå 
med 3 dB. Föredraganden drar slutsatsen att betydligt strängare bulleråtgärder skulle kräva att 
båtarna konstrueras om helt, vilket skulle få negativa konsekvenser för utrymmet och framför 
allt säkerheten (skrovets styrka, båtens stabilitet och sjöduglighet). 

Eftersom båtar för det mesta inte körs på jämna ytor står vågorna för den största delen av 
båtens buller när de stöter mot skrovet. Buller kan vara ett problem på små eller lugna sjöar 
eller vid vissa flod- och kanalavsnitt, men definitivt inte under de flesta verkliga förhållanden. 
Allmänhetens uppfattning kan också påverkas av att många båtar på våra vatten härrör från 
tiden innan EU:s gränsvärden för buller infördes. Dessutom är bullret snarare kopplat till 
användarens beteende än till den underliggande tekniken, vilket innebär att det bästa sättet att 
minska bullret ändå är genom lämpliga hastighetsbegränsningar och övervakning. 
Föredraganden rekommenderar sina parlamentsledamotskollegor att inte ändra 
kommissionens förslag om buller.
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YTTRANDE FRÅN UTSKOTTET FÖR MILJÖ, FOLKHÄLSA OCH 
LIVSMEDELSSÄKERHET

till utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om fritidsbåtar och vattenskotrar
(COM(2011)0456 – C7-0212/2011 – 2011/0197(COD))

Föredragande: Salvatore Tatarella

KORTFATTAD MOTIVERING

Bakgrund

Kommissionens förslag om fritidsbåtar och vattenskotrar syftar till att revidera 
direktiv 94/25/EG, som fastställer grundläggande säkerhetskrav för vattenfarkoster som 
släpps ut på EU-marknaden. Direktiv 94/25/EG har redan ändrats genom 
direktiv 2003/44/EG, som inför en rad olika gränsvärden för avgasutsläpp och bullernivåer för 
vattenfarkoster. Kommissionens nya förslag skärper gränsvärdena för utsläpp till följd av den 
tekniska utvecklingen av fritidsbåtarnas och vattenskotrarnas motorer. Detta kommer att 
innebära en harmonisering av gränsvärdena globalt och att de harmoniseras med gränsvärdena 
i främst USA. Fritidsbåtssektorns miljöpåverkan är begränsad med tanke på det låga antalet 
båtar jämfört med andra motorfordon, men också för att de bara används under ett fåtal 
månader per år. 

Direktivet fastställer gränsvärden för avgasutsläpp för motorer såsom partiklar, kväveoxider 
och kolväten. I detta direktiv behandlas inte koldioxid (CO2).

Innan kommissionen färdigställde förslaget genomfördes omfattande samråd med berörda 
parter, dvs. båtindustrin, motortillverkare, båtorganisationer och medlemsstaterna. Det råder 
samsyn bland alla aktörer kring förslaget. Förslaget till direktiv fastställer nya regler för 
en sektor som sysselsätter 270 000 personer och omfattar 37 000 företag. Båtindustrin består 
framför allt av små och medelstora företag (95 procent av alla inblandade företag). Därför har 
kommissionen velat ta särskild hänsyn till små och medelstora företag i båt- och 
båtmotorindustrin och beaktat att vissa företag begränsar sig till att tillverka motorer i liten 
skala och endast för den europeiska marknaden. Den ekonomiska krisen har sedan 2007 slagit 
hårt mot branschen och försäljningen av fritidsbåtar har halverats. 
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Föredragandens ståndpunkt

Föredraganden välkomnar kommissionens förslag och stöder särskilt målet om harmonisering 
av den nuvarande lagstiftningen. Det är särskilt viktigt att det nya direktivet bidrar till 
branschens konkurrenskraft genom anpassning till de mest avancerade segmenten på den 
globala marknaden, samtidigt som vissa bestämmelser skärps så att de motsvarar miljökraven. 
Detta gör det möjligt för branschen att stå emot den starka konkurrensen från USA och gör att 
EU kan bli vägledande på området. 

En viktig del i direktivet är användningen av en övergångsperiod för att ge tillverkarna 
möjlighet att anpassa sig till de nya utsläppskraven. Föredraganden ställer sig bakom att 
övergångsperioden ska utökas till tre år för små och medelstora företag som för 
EU-marknaden tillverkar utombordsmotorer med en kapacitet på under 15 kW. För buller 
föreslås däremot inga ändringar av de nuvarande gränsvärdena, eftersom gränsvärdena inte 
bara avser ljud utan också yttre miljöförhållanden. Dessa båda faktor gör det särskilt svårt att 
ändra nuvarande bestämmelser. 

Föredraganden är fast övertygad om att buller bör kontrolleras lokalt genom strängare 
hastighetsbegränsningar. Bullernivåerna hänger dessutom nära samman med användarnas 
beteende och att de följer reglerna för fritidsbåtar. Föredraganden uppmanar kommissionen att 
inom fem år undersöka om det är möjligt att minska utsläppen från båtmotorer ytterligare, 
med beaktande av den tekniska utvecklingen och genom att ta med bränslespill i rättsaktens 
tillämpningsområde. Slutligen menar föredraganden att förslaget bör antas snarast möjligt, för 
att medlemsstaterna ska införliva och genomföra det så snart som möjligt.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet uppmanar utskottet för den inre 
marknaden och konsumentskydd att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i 
sitt betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till direktiv
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) Beroende på bränsle- och 
effektkategori bör provningscyklerna för 
motorer för marin tillämpning enligt 
relevant ISO-standard användas.

(22) Beroende på bränsle- och 
effektkategori bör provningscyklerna för 
motorer för marin tillämpning enligt 
relevant ISO-standard användas. För 
hybridmotorer som har andra tekniska 
egenskaper än vanliga 
förbränningsmotorer bör det för marina 
hybridmotorer utvecklas en särskild 
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provningscykel.

Ändringsförslag 2

Förslag till direktiv
Skäl 26a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26a) Medlemsstaterna bör överväga att 
vidta effektiva regionspecifika åtgärder på 
nationell nivå, t.ex. att införa eller 
anpassa hastighetsbegränsningarna för 
att i möjligaste mån minska 
bullerföroreningarna.

Ändringsförslag 3

Förslag till direktiv
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) Det är mycket viktigt att klargöra för 
tillverkarna och användarna att
tillverkaren genom att CE-märka 
produkten försäkrar att den 
överensstämmer med alla tillämpliga krav 
och tar på sig det fulla ansvaret för detta.

(28) Tillverkaren bör genom att CE-märka 
produkten ta på sig det fulla ansvaret för
att den uppfyller de tillämpliga kraven. 
Tillverkarna och användarna bör få mer 
information om detta så att målen för 
CE-märkningen kan uppfyllas.

Ändringsförslag 4

Förslag till direktiv
Artikel 53 – styckena 2a och 2b (nya)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska senast fem år efter den 
dag som avses i artikel 57.1 andra stycket 
och med hänsyn till eventuella betydande 
initiativ på marknaden överlämna en 
rapport om 
– den tekniska möjligheten att ytterligare 
minska utsläppen från fritidsbåtars 
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motorer med hänsyn till teknikens 
kostnadseffektivitet och behovet av att 
komma överens om globalt 
harmoniserade gränsvärden för sektorn, 
– behovet av att minska bränslespill.
Rapporten ska vid behov åtföljas av ett 
lagstiftningsförslag i detta hänseende.
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YTTRANDE FRÅN UTSKOTTET FÖR TRANSPORT OCH TURISM

till utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om fritidsbåtar och vattenskotrar
(COM(2011)0456 – C7-0212/2011 – 2011/0197(COD))

Föredragande: Roberts Zīle

KORTFATTAD MOTIVERING

Syftet med kommissionens förslag till översyn av direktivet om fritidsbåtar och vattenskotrar 
(94/25/EG) är att förbättra miljöprestandan för fritidsbåtar och vattenskotrar genom att 
revidera utsläpps- och bullergränserna för båtmotorer och kraftigt modernisera de gällande 
säkerhetskraven. Därutöver syftar förslaget till att skapa regleringsvillkor som är desamma 
som hos EU:s viktigaste handelspartner samt en välfungerande inre marknad för 
vattenfarkoster. Direktivet omfattar motorbåtar, segelbåtar och vattenskotrar (jetski) som inte 
används för kommersiella ändamål samt deras motorer och komponenter. Den nya 
lagstiftningen väntas träda i kraft senast i mitten av 2015. 

Avgasutsläpp

Direktivets strängare gränser för kväveoxider och kolväten innebär att utsläppen för 
fritidsbåtars motorer kommer att följa de hårdare amerikanska reglerna. Genom enhetliga 
utsläppsgränser för marknaderna i EU, USA, Kanada och Japan kommer tillverkarna i EU att 
spara kostnader vid utvecklingen, tillverkningen och certifieringen av sina produktserier. 
Föredraganden är ense med kommissionen och det ansvariga utskottets föredragande på 
följande punkter: De föreslagna gränsvärdena för avgasutsläpp representerar den största 
minskning som är genomförbar inom den givna tidsramen. För att åstadkomma en större 
minskning av alla de tre föroreningarna (kolväten, kväveoxider och kolmonoxid) från motorer 
som arbetar enligt ottoprincipen krävs efterbehandling av avgaserna med hjälp av ett 
trevägskatalysatorsystem. Den teknik som krävs för detta är dock ännu inte tillräckligt 
utvecklad och skulle kräva investeringar som branschen för närvarande inte har råd med. 
Föredraganden stöder även kommissionens förslag om en övergångsperiod på tre år för alla 
motortillverkare och ytterligare tre år för små och medelstora företag som tillverkar 
utombordsmotorer som arbetar enligt ottoprincipen ≤ 15 kW, för att säkerställa att de 
ekonomiska och sociala förlusterna blir så små som möjligt. 
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Av miljöskäl välkomnas kommissionens förslag om ett nytt konstruktionskrav som gör det 
obligatoriskt att installera spillvattentankar eller vattenbehandlingssystem ombord, eftersom 
man på så sätt förhindrar avloppsutsläpp till havs. 

Buller

Föredraganden stöder kommissionen förslag om att behålla de nuvarande bullergränserna 
eftersom ytterligare sänkningar skulle innebära att motorerna skulle behöva utformas på ett 
helt annat sätt. Man får inte glömma att bullret från fritidsbåtar beror på en rad olika faktorer, 
såsom motorn, skrovet, antalet båtar på ett visst område, hastigheten, förarens agerande, de 
geografiska beskaffenheterna och väderförhållandena. I direktivet tillåts därför också 
nationella åtgärder för att införa lägre gränser, såsom hastighetsbegränsningar, minimiavstånd 
från land eller förbud mot båtar i vissa områden. Föredraganden anser att ett utbyte av bästa 
praxis mellan medlemsstaterna skulle bidra till att de relevanta nationella bestämmelserna blir 
rimliga och till att lämpliga åtgärder kan vidtas. Detta har även tagits upp i ett antal mål i 
EU-domstolen (framför allt mål C-142/05 och C-433/05). Ändringsförslag 2 och 5 syftar till 
att uppmana kommissionen att underlätta denna process.

Säkerhetskrav 

Föredraganden understryker vikten av den nya allmänna säkerhetsbestämmelse som ger en 
rättslig grund för att ta bort osäkra vattenfarkoster från marknaden, om produkten inte 
uppfyller säkerhetskraven i direktivet eller om produkten allmänt sett utgör en fara för 
personer, egendom eller miljö. 

Föredraganden välkomnar hårdare krav på att tillverkare, importörer och distributörer ska 
genomföra förfaranden för bedömning av överensstämmelse för att visa att deras produkter 
uppfyller kraven (dvs. CE-märkningen). Eftersom de flesta privatägda båtar importeras från 
tredjeländer är det bra att privatimportörer nu uttryckligen kommer att omfattas av direktivets 
krav på bedömning efter tillverkningen. För att se till att dessa båtar uppfyller de hårdare 
kraven i detta direktiv måste medlemsstaterna genomföra tillräckligt noggranna och effektiva 
kontroller vid såväl EU:s yttre gränser som inom unionen.

Hybridteknik 

Föredraganden anser att man i direktivet bör ta hänsyn till utvecklingen av hybridmotorer för 
fritidsbåtar, eftersom dessa utgör en innovativ lösning för framdrivningssystemen. Genom 
ändringsförslag 1, 3, 6 och 7 kommer direktivet även att omfatta innovativa 
framdrivningslösningar och provningscykler för hybridmotorer.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för transport och turism uppmanar utskottet för den inre marknaden och 
konsumentskydd att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:
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Ändringsförslag 1

Förslag till direktiv
Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) I framtiden bör också lämpliga 
åtgärder vidtas för att samla in data om 
koldioxidutsläpp från motorer på 
fritidsbåtar och vattenskotrar.

Motivering

Man bör göra en beräkning av koldioxidutsläppen från sex miljoner fritidsbåtar och 
vattenskotrar i syfte att först få en uppfattning om problemets omfattning och därefter hitta 
lämpliga lösningar. Enligt kommissionen har det ännu inte gjorts någon undersökning av 
koldioxidutsläpp från fritidsbåtar och vattenskotrar.

Ändringsförslag 2

Förslag till direktiv
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Det är också lämpligt att fastställa 
definitioner av ”vattenfarkoster byggda för 
eget bruk” och ”privatimportör” som är 
specifika för denna sektor för att göra det 
lättare att förstå och tillämpa detta direktiv 
på ett enhetligt sätt.

(8) Det är också lämpligt att fastställa 
definitioner av ”vattenfarkoster byggda för 
eget bruk” och ”privatimportör” som är 
specifika för denna sektor för att göra det 
lättare att förstå och tillämpa detta direktiv 
på ett enhetligt sätt. Den nuvarande 
definitionen av ”framdrivningsmotor” i 
direktiv 94/25/EEG måste utvidgas så att 
den även omfattar innovativa 
framdrivningslösningar.

Motivering

Syftet med detta förslag är att utvidga definitionen av ”framdrivningsmotor” eftersom man i 
direktivet inte beaktar den nya hybridteknik som nu finns och som kan komma att användas 
mer i framtiden.
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Ändringsförslag 3

Förslag till direktiv
Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12a) Med tanke på de speciella 
egenskaper som kännetecknar den 
ekonomiska verksamhet som små och 
medelstora företag bedriver vid 
tillverkning av fritidsbåtar och 
vattenskotrar bör de omfattas av en 
särskild typ av stöd, eftersom denna 
verksamhet innebär stora 
investeringskostnader, oberoende av de 
undantag som införts.

Ändringsförslag 4

Förslag till direktiv
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Varje importör bör ange namn och 
kontaktadress på produkten när denne 
släpper ut en produkt som omfattas av 
direktivet på marknaden. Undantag bör 
göras i de fall då utrustningens storlek eller 
art inte tillåter namn och kontaktadress på 
produkten.

(15) Varje importör bör ange namn och 
kontaktadress på produkten när denne 
släpper ut en produkt som omfattas av 
direktivet på marknaden. I de fall då 
utrustningens storlek eller art inte tillåter 
namn och kontaktadress på produkten bör 
importören tillhandahålla lämplig 
dokumentation som gör det möjligt att 
identifiera utrustningen.

Ändringsförslag 5

Förslag till direktiv
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) I enlighet med subsidiaritetsprincipen 
bör bestämmelserna i detta direktiv inte 
påverka medlemsstaternas rätt att fastställa 
sådana krav som de anser vara nödvändiga 

(26) I enlighet med subsidiaritetsprincipen 
bör bestämmelserna i detta direktiv inte 
påverka medlemsstaternas rätt att fastställa 
sådana krav som de anser vara nödvändiga 
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rörande navigering i vissa vatten i syfte att 
skydda miljön och vattenvägarnas 
uppbyggnad och att trygga säkerheten på 
vattenvägarna, förutsatt att dessa 
bestämmelser inte innebär att 
vattenfarkosten som överensstämmer med 
detta direktiv måste ändras.

rörande navigering i vissa vatten i syfte att 
skydda miljön och vattenvägarnas 
uppbyggnad och att trygga säkerheten på 
vattenvägarna, förutsatt att dessa 
bestämmelser inte innebär att 
vattenfarkosten som överensstämmer med 
detta direktiv måste ändras och förutsatt 
att dessa bestämmelser är motiverade och 
står i proportion till det mål som ska 
uppnås. Kommissionen bör främja utbyte 
av bästa praxis mellan medlemsstaterna 
för tillämpningen av artikel 5 i detta 
direktiv genom att införa ett lämpligt 
system för ett sådant utbyte.

Motivering

Föredraganden anser att utbyte av bästa praxis mellan medlemsstaterna om tillämpningen av 
artikel 5 skulle bidra till att motverka oproportionerliga åtgärder, och kommissionen bör 
främja detta utbyte.

Ändringsförslag 6

Förslag till direktiv
Skäl 39

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(39) För att beakta den tekniska 
utvecklingen och nya vetenskapliga rön bör 
befogenheten att anta akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt delegeras till 
kommissionen när det gäller ändringar av 
bilaga I del B avsnitt 2 och bilaga I del C 
avsnitt 1, med undantag av direkta eller 
indirekta ändringar av gränsvärdena för 
avgasutsläpp eller buller och av froudetalet 
och värdet för förhållandet mellan 
motoreffekt och deplacement, samt
bilagorna V, VII och IX. Det är särskilt 
viktigt att kommissionen vid beredningen 
samråder med lämpliga parter, även 
experter.

(39) För att beakta den tekniska 
utvecklingen och nya vetenskapliga rön bör 
befogenheten att anta akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt delegeras till 
kommissionen när det gäller att ändra 
bilaga I del B avsnitt 2 och bilaga I del C 
avsnitt 1, med undantag av direkta eller 
indirekta ändringar av gränsvärdena för 
avgasutsläpp eller buller och av froudetalet 
och värdet för förhållandet mellan 
motoreffekt och deplacement, att inbegripa 
provningscykler för hybridmotorer, att 
införa provningsbränslen som blandats 
med biobränsle i tabellen över 
provningsbränslen när dessa 
provningsbränslen har godkänts 
internationellt och att ändra bilagorna V, 
VII och IX. Det är särskilt viktigt att 
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kommissionen under det förberedande 
arbetet genomför lämpliga samråd, även på 
expertnivå.

Motivering

Genom detta ändringsförslag införs hybridsystemen i direktivet. Kommissionen har inte 
beaktat dessa i förslaget till direktiv eftersom det inte fanns tillräckligt med information när 
förslaget togs fram.

Ändringsförslag 7

Förslag till direktiv
Skäl 44

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(44) Medlemsstaterna bör fastställa regler 
om de sanktioner som kan tillämpas vid 
överträdelse av bestämmelserna i detta 
direktiv och säkerställa att de genomförs. 
Dessa sanktioner bör vara effektiva, 
proportionella och avskräckande.

(44) Medlemsstaterna bör fastställa regler 
om de sanktioner som kan tillämpas vid 
överträdelse av bestämmelserna i detta 
direktiv och säkerställa att de genomförs av 
organ som klart och tydligt tilldeltats 
denna uppgift eller av behöriga nationella 
myndigheter. Dessa sanktioner bör vara 
effektiva, proportionella och avskräckande 
och bör verkställas utan onödiga 
dröjsmål.

Ändringsförslag 8

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 2 – led a – led xiii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

xiii) amfibiefordon. xiii) amfibiefordon som kan användas 
både i vatten och på land. 
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Ändringsförslag 9

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. framdrivningsmotor: alla 
förbränningsmotorer avsedda för 
framdrivning som arbetar enligt 
ottoprincipen eller med 
kompressionständning,

5. framdrivningsmotor: alla 
förbränningsmotorer som direkt eller 
indirekt används för framdrivning och
som arbetar enligt ottoprincipen eller med 
kompressionständning,

Motivering

Syftet med detta ändringsförslag är att se till att alla typer av hybridlösningar kommer att 
behöva uppfylla utsläppskraven i bilaga I del B, eftersom hybridtekniken inte har beaktats i 
detta direktiv.

Ändringsförslag 10

Förslag till direktiv
Artikel 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Bestämmelserna i detta direktiv ska inte 
hindra medlemsstaterna från att anta 
bestämmelser om navigering i vissa vatten 
i syfte att skydda miljön och 
vattenvägarnas uppbyggnad och att trygga 
säkerheten på dessa, förutsatt att dessa 
bestämmelser inte kräver ändringar av de 
vattenfarkoster som är i överensstämmelse 
med detta direktiv.

Bestämmelserna i detta direktiv ska inte 
hindra medlemsstaterna från att anta 
bestämmelser om navigering i vissa vatten 
i syfte att skydda miljön – också mot 
buller – och vattenvägarnas uppbyggnad 
och att trygga säkerheten på dessa, förutsatt 
att dessa bestämmelser inte kräver 
ändringar av de vattenfarkoster som är i 
överensstämmelse med detta direktiv och 
att dessa bestämmelser är motiverade och 
proportionerliga. Kommissionen ska 
främja utbyte av bästa praxis mellan 
medlemsstaterna och införa ett lämpligt 
system för ett sådant utbyte.

Motivering

Föredraganden anser att utbyte av bästa praxis mellan medlemsstaterna om tillämpningen av 
artikel 5 skulle bidra till att motverka oproportionerliga åtgärder, och kommissionen bör 
främja detta utbyte.
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Ändringsförslag 11

Förslag till direktiv
Artikel 49 – stycke 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) Bilaga I del B punkt 2.3.1, för att 
inkludera provningscykler för 
hybridmotorer.

Motivering

I detta ändringsförslag föreslås att man under kommissionens delegerade befogenheter 
lägger till provningscykler för hybridmotorer så snart man har kommit överens om sådana 
provningscykler på internationell nivå.

Ändringsförslag 12

Förslag till direktiv
Artikel 50 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den delegering av befogenheter som 
avses i artikel 49 ska ges på obestämd tid
från och med den dag som anges i 
artikel 60.

2. Den delegering av befogenheter som 
avses i artikel 49 ska ges på sju år från och 
med den dag som anges i artikel 60. 
Kommissionen ska utarbeta en rapport 
om delegeringen av befogenhet senast 
nio månader före utgången av perioden 
av sju år. Delegeringen av befogenhet ska 
genom tyst medgivande förlängas med 
perioder av samma längd, såvida inte 
Europaparlamentet eller rådet motsätter 
sig en sådan förlängning senast 
tre månader före utgången av perioden i 
fråga.

Ändringsförslag 13

Förslag till direktiv
Bilaga 1 – del A – punkt 2.3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Varje vattenfarkost ska vara utformad för Varje vattenfarkost ska vara utformad för 
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att minimera riskerna för att falla överbord 
och för att underlätta att åter ta sig ombord.

att minimera riskerna för att falla överbord 
och för att underlätta att åter ta sig ombord.
Hjälpmedel för att åter ta sig ombord ska 
finnas tillgängliga för och kunna 
användas på egen hand av en person i 
vattnet.

Motivering

Av säkerhetsskäl ska vattenfarkosten vara konstruerad på ett sätt som gör att man på egen 
hand återigen ska kunna ta sig ombord, vilket är särskilt viktigt om vattnet är kallt. 
Ändringsförslaget anpassar också texten till de krav som redan finns i USA.

Ändringsförslag 14

Förslag till direktiv
Bilaga I – del A – avsnitt 5 – punkt 5.3 – styckena 2–3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Alla grupper, utom motorns startkrets, som 
får ström från batterier ska skyddas mot 
överbelastning och kortslutning.

Alla grupper, utom motorns startkrets, som 
får ström från batterier ska på lämpligt sätt
skyddas mot överbelastning och 
kortslutning. Kretsarna för elektrisk 
framdrivning ska vara utformade och 
installerade på ett sådant sätt att man 
förebygger oönskad interaktion med alla 
övriga kretsar. Installationen ska 
säkerställa att anordningar som lagrar 
elenergi inte överskrider tillverkarens 
rekommenderade maxtemperatur. 
Ventilation ska förhindra att eventuell 
explosiv gas från batterierna kan ansamlas. 
Batterierna ska vara ordentligt fastsatta och 
skyddade från inträngande vatten.

Ventilation ska förhindra att eventuell gas 
från batterierna kan ansamlas. Batterierna 
ska vara ordentligt fastsatta och skyddade 
från inträngande vatten.

Motivering

Framdrivningsmotorer av hybridtyp kan innebära nya risker för båtarna i form av 
överhettade batterier, vilket kan få katastrofala följder, och spänningstoppar från den 
kraftfulla elhybridmotorn som slår ut all elektronisk utrustning på båten, bland annat 
motorreglagen, om de inte är ordentligt isolerade från andra kretsar. Det behövs en separat 
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strömkrets i de fall då radio- och säkerhetsutrustning måste fortsätta att fungera även om den 
elektriska framdrivningsenheten skulle drabbas av elfel.
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