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KORT BEGRUNDELSE

Baggrund

Formålet med Kommissionens forslag til et direktiv om fritidsfartøjer og personlige fartøjer er 
at revidere et direktiv vedtaget i 1994, direktiv 94/25/EF, som fastsatte grundlæggende 
sikkerhedsstandarder for vandfartøjer, der er bragt i omsætning. Direktiv 94/25/EF er allerede 
blevet ændret ved direktiv 2003/44/EF, som indførte et sæt grænseværdier for 
udstødningsemissioner og støjgrænser for vandfartøjer. Dette nye forslag fra Kommissionen 
pålægger strengere emissionsgrænser, der tager højde for den teknologiske udvikling inden 
for motorer til fritidsfartøjer, hvilket er et forsøg på at harmonisere grænseværdierne i hele 
verden og navnlig bringe dem i overensstemmelse med de værdier, der er fastsat i USA.
Fritidsfartøjssektoren medfører en begrænset miljøpåvirkning på grund af det lave antal 
fartøjer sammenlignet med motorkøretøjer, og fordi de kun anvendes få måneder om året.

Direktivet fastsætter øvre grænser for udstødningsemissioner for forurenende stoffer som 
f.eks. partikler, nitrogenoxid og carbonhydrider. Det vedrører imidlertid ikke CO2.

Inden Kommissionen færdiggjorde direktivforslaget, gennemførte den omfattende høringer af 
interesserede parter: den maritime sektor, motorfabrikanter, maritime organisationer og 
medlemsstaterne. Der var bred enighed om forslaget blandt alle interesserede parter.
Direktivforslaget fastsætter nye regler for en sektor med 270 000 ansatte og 37 000 
virksomheder. Den maritime sektor består hovedsagelig af SMV’er, som udgør 95 % af de 
berørte virksomheder. Kommissionen tog derfor særligt hensyn til SMV'er i sektoren for 
fritidsfartøjer og motorer til disse og tog højde for, at nogle mindre fabrikanter af motorer kun 
leverer til det europæiske marked. Sektoren har siden 2007 været alvorligt påvirket af den 
økonomiske krise, som har betydet en halvering af salget af fritidsfartøjer.

Ordførerens holdning

Ordføreren glæder sig over Kommissionens forslag og støtter navnlig målet om at 
harmonisere den nuværende lovgivning. Det er meget vigtigt at sikre, at det nye direktiv, 
samtidig med at det strammer visse bestemmelser, så de lever op til gældende miljøkrav, også 
giver sektorens konkurrenceevne et rygstød ved at bringe den i overensstemmelse med de 
mest avancerede sektorer på dette marked på verdensplan. Dette vil sætte sektoren i stand til 
at stå imod den stærke konkurrence fra USA og gøre det muligt for EU at spille en førerrolle.

Et af direktivets nøgleelementer er, at der fastsættes en overgangsperiode for at give 
fabrikanterne mulighed for at tilpasse sig de nye emissionskrav. Ordføreren er enig i 
forlængelsen af overgangsperioden til tre år for små og mellemstore motorfabrikanter, der 
markedsfører udenbordsmotorer på under 15 kW. Hvad støjforurening angår foreslås der 
imidlertid ingen ændringer til de nuværende grænseværdier, eftersom støjemissioner ikke kun 
hænger sammen med motorstøjen, men også med eksterne forhold. Disse to faktorer gør det 
meget vanskeligt at ændre de nuværende regler.

Ordføreren er af den faste overbevisning, at støjemissioner bør kontrolleres lokalt gennem 
foranstaltninger til strengere hastighedsbegrænsninger. Støjniveauet hænger desuden tæt 
sammen med brugernes adfærd og overholdelsen af reglerne for anvendelsen af sådanne 
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fartøjer. Ordføreren opfordrer Kommissionen til senest om fem år at undersøge, hvorvidt det 
er muligt at indføre en ny fase i nedbringelsen af emissioner fra motorer til fritidsfartøjer, og i 
den forbindelse tage højde for den teknologiske udvikling og indarbejde problemet med 
brændstofudslip i retsaktens anvendelsesområde. Sluttelig mener ordføreren, at forslaget bør 
vedtages så hurtigt som muligt for at sikre, at direktivet snarest muligt omsættes og 
gennemføres i medlemsstaterne.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Udvalget om det Indre 
Marked og Forbrugerbeskyttelse, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende 
ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til direktiv
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) Afhængigt af brændstof- og 
effektkategori er prøvningscyklusser for 
motorer til marin brug beskrevet i de 
relevante ISO-standarder, og disse bør 
anvendes.

(22) Afhængigt af brændstof- og 
effektkategori er prøvningscyklusser for 
motorer til marin brug beskrevet i de 
relevante ISO-standarder, og disse bør 
anvendes. For så vidt angår 
hybridmotorer, som har anderledes 
tekniske karakteristika end almindelige 
forbrændingsmotorer, bør der udvikles en 
særlig prøvningscyklus for marine 
hybridmotorer.

Ændringsforslag 2

Forslag til direktiv
Betragtning 26 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26a) Medlemsstaterne bør kontrollere, 
om de træffer effektive regionsspecifikke 
nationale foranstaltninger, som f.eks. 
indførelse eller tilpasning af 
hastighedsbegrænsninger, for at 
nedbringe støjemissioner så meget som 
muligt.
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Ændringsforslag 3

Forslag til direktiv
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) Det er afgørende at indskærpe over 
for fabrikanterne og brugerne, at 
fabrikanten ved at anbringe CE-
mærkningen på produktet erklærer, at 
produktet opfylder alle gældende krav, og 
påtager sig det fulde ansvar herfor.

(28) Ved at anbringe CE-mærkningen på 
produktet bør fabrikanterne påtage sig det 
fulde ansvar, for at produktet lever op til 
de gældende krav. Fabrikanter og brugere 
bør modtage yderligere information om 
dette, således at målene med CE-
mærkningen kan nås.

Ændringsforslag 4

Forslag til direktiv
Artikel 53 – stk. 2 a og 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen forelægger senest fem år 
efter den i artikel 57, stk. 1, andet afsnit, 
omhandlede dato og under hensyntagen 
til eventuelle større markedsinitiativer en 
rapport om:
- de tekniske muligheder for yderligere 
nedbringelse af emissionerne fra 
fritidsfartøjers motorer under 
hensyntagen til teknologiernes 
omkostningseffektivitet og behovet for at 
indgå en aftale om harmoniserede 
værdier for sektoren på verdensplan, samt
- behovet for at nedbringe 
brændstofudslip.
Rapporten ledsages, hvis det er relevant, 
af et forslag til retsakt herom.



PE480.787v02-00 6/6 AD\899795DA.doc

DA

PROCEDURE

Titel Fritidsfartøjer og personlige fartøjer

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

Korresponderende udvalg
       Dato for meddelelse på plenarmødet

IMCO
13.9.2011

Rådgivende udvalg
       Dato for meddelelse på plenarmødet

ENVI
13.9.2011

Ordfører
       Dato for valg

Salvatore 
Tatarella
28.9.2011

Behandling i udvalg 20.3.2012

Dato for vedtagelse 25.4.2012

Resultat af den endelige afstemning +:
–:
0:

56
0
6

Til stede ved den endelige afstemning -
medlemmer

Elena Oana Antonescu, Kriton Arsenis, Sophie Auconie, Pilar Ayuso, 
Paolo Bartolozzi, Sandrine Bélier, Lajos Bokros, Martin Callanan, 
Nessa Childers, Yves Cochet, Chris Davies, Esther de Lange, Anne 
Delvaux, Bas Eickhout, Edite Estrela, Jill Evans, Karl-Heinz Florenz, 
Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Matthias Groote, Françoise 
Grossetête, Jolanta Emilia Hibner, Dan Jørgensen, Karin Kadenbach, 
Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer, Corinne Lepage, 
Peter Liese, Kartika Tamara Liotard, Zofija Mazej Kukovič, Linda 
McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Vladko Todorov 
Panayotov, Gilles Pargneaux, Antonyia Parvanova, Andres Perello 
Rodriguez, Mario Pirillo, Pavel Poc, Frédérique Ries, Oreste Rossi, 
Daciana Octavia Sârbu, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard 
Seeber, Bogusław Sonik, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Salvatore 
Tatarella, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Glenis Willmott

Til stede ved den endelige afstemning -
stedfortrædere

Vicky Ford, Jacqueline Foster, Julie Girling, Judith A. Merkies, 
Miroslav Mikolášik, Vittorio Prodi, Michèle Rivasi, Renate Sommer, 
Struan Stevenson, Anna Záborská, Andrea Zanoni


