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Ændringsforslag 2
Matthias Groote

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. 

Or. de

Ændringsforslag 3
Matthias Groote

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. 

Or. de

Ændringsforslag 4
Matthias Groote
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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 
alle gældende krav. Fabrikanter og 
brugere skal modtage yderligere 
information om dette, således at målene 
med CE-mærkningen kan nås.

Or. de

Ændringsforslag 5
Satu Hassi

Forslag til direktiv
Betragtning 39

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(39) For at tage hensyn til udviklingen 
inden for teknisk viden og nye 
videnskabelige resultater bør beføjelsen til 
at vedtage retsakter delegeres til 
Kommissionen i overensstemmelse med 
artikel 290 i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde for så vidt angår 
punkt 2 i del B og punkt 1 i del C i bilag I, 
bortset fra direkte eller indirekte ændringer 
af udstødnings- eller 
støjemissionsværdierne og af Froude-tallet 
og P/D-forholdstallene, og bilag V, VII og 
IX. Det er navnlig vigtigt, at 
Kommissionen gennemfører relevante 
høringer under sit forberedende arbejde, 
herunder på ekspertniveau.

(39) For at tage hensyn til udviklingen 
inden for teknisk viden og nye 
videnskabelige resultater bør beføjelsen til 
at vedtage retsakter delegeres til 
Kommissionen i overensstemmelse med 
artikel 290 i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde for så vidt angår 
punkt 2 i del B og punkt 1 i del C i bilag I, 
bortset fra direkte eller indirekte ændringer 
af udstødnings- eller
støjemissionsværdierne, som har til følge, 
at niveauet for miljøbeskyttelse sænkes,
og af Froude-tallet og P/D-forholdstallene, 
og bilag V, VII og IX. Det er navnlig 
vigtigt, at Kommissionen gennemfører 
relevante høringer under sit forberedende 
arbejde, herunder på ekspertniveau.

Or. en
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Ændringsforslag 6
Satu Hassi

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 2 – litra a – nr. xiii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

xiii) amfibiefartøjer xiii) amfibiefartøjer, som kan anvendes 
både til vands og til lands

Or. en

Ændringsforslag 7
Matthias Groote

Forslag til direktiv
Artikel 3 – nr. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. “båd”: et fartøj, som bevæger sig på 
vandet, og som drives af årer, padler, sejl 
eller motor

Or. de

Ændringsforslag 8
Carl Schlyter, Satu Hassi

Forslag til direktiv
Artikel 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bestemmelserne i dette direktiv er ikke til 
hinder for, at medlemsstaterne kan vedtage 
bestemmelser om sejlads i bestemte
farvande for at beskytte miljøet og 
vandvejenes infrastruktur og for at sikre 
vandvejenes sikkerhed, forudsat at dette 
ikke kræver nogen ændring af vandfartøjer, 
der er i overensstemmelse med dette 
direktiv.

Bestemmelserne i dette direktiv er ikke til 
hinder for, at medlemsstaterne kan vedtage 
bestemmelser om sejlads i deres farvande 
for at beskytte miljøet, herunder mod 
støjforurening, og vandvejenes 
infrastruktur og for at sikre vandvejenes 
sikkerhed, forudsat at dette ikke kræver 
nogen ændring af vandfartøjer, der er i 
overensstemmelse med dette direktiv.
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Or. en

Ændringsforslag 9
Carl Schlyter, Satu Hassi

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemsstaterne kan begrænse 
brugen af personlige fartøjer til visse 
områder og visse tidspunkter på dagen for 
at beskytte andre offentlige interesser.

Or. en

Ændringsforslag 10
Satu Hassi

Forslag til direktiv
Artikel 21 – stk. 1 – litra b - nr. ii - led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– hvis de harmoniserede standarder 
vedrørende punkt 3.2 og 3.3 i del A i bilag 
I er overholdt: modul A1 (intern 
produktionskontrol plus overvåget 
produktprøvning), modul B (EU-
typegodkendelse) sammen med modul C, 
D, E eller F, modul G (overensstemmelse 
på grundlag af enhedsverifikation) eller 
modul H (overensstemmelse på grundlag af 
fuld kvalitetssikring)

– hvis de harmoniserede standarder 
vedrørende punkt 3.2 og 3.3 i del A i bilag 
I er overholdt: modul B (EU-
typegodkendelse) sammen med modul C, 
D, E eller F, modul G (overensstemmelse 
på grundlag af enhedsverifikation) eller 
modul H (overensstemmelse på grundlag af 
fuld kvalitetssikring)

Or. en

Begrundelse

Genindsætter den nuværende direktivtekst. Det er ikke passende, at et vandfartøj i kategori C 
på over 12 m kan bringes i omsætning, uden at konstruktionen er blevet afprøvet af et 
bemyndiget organ.
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Ændringsforslag 11
Satu Hassi

Forslag til direktiv
Artikel 49 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) punkt 2 i del B og punkt 1 i Del C i bilag 
I, med undtagelse af direkte eller indirekte 
ændringer af værdierne for 
udstødningsemissioner eller støjemissioner 
og af Froude-tallet og P/D-forholdstallene

a) punkt 2 i del B og punkt 1 i Del C i bilag 
I, med undtagelse af direkte eller indirekte 
ændringer af værdierne for 
udstødningsemissioner eller støjemissioner, 
som har til følge, at niveauet for 
miljøbeskyttelse sænkes, og af Froude-
tallet og P/D-forholdstallene

Or. en

Ændringsforslag 12
Satu Hassi

Forslag til direktiv
Bilag I – del A – punkt 2 – nr. 2.3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Vandfartøjer skal konstrueres således, at 
risikoen for at falde over bord er den 
mindst mulige, og at bjærgning gøres 
lettere.

Vandfartøjer skal konstrueres således, at 
risikoen for at falde over bord er den 
mindst mulige, og at der er 
bjærgningsmuligheder tilgængelige eller 
anvendelige for en person, der befinder 
sig i vandet, uden hjælp.

Or. en

Begrundelse

Vandfartøjers udformning bør af sikkerhedsgrunde give mulighed for bjærgning uden hjælp, 
hvilket navnlig er vigtigt, når vandet er koldt. Ændringsforslaget bringer også teksten i 
overensstemmelse med gældende lovgivning i USA.
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Ændringsforslag 13
Satu Hassi

Forslag til direktiv
Bilag I – del A – punkt 4 – nr. 5.8 – andet afsnit

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Vandfartøjer udstyret med toilet skal være 
forsynet med holdingtanke eller 
vandbehandlingssystemer.

Vandfartøjer udstyret med toilet skal være 
forsynet med holdingtanke eller 
vandbehandlingssystemer, der er tilsluttet 
hvert toilet.

Or. en

Ændringsforslag 14
Satu Hassi, Carl Schlyter

Forslag til direktiv
Bilag I – del C – punkt 1 – nr. 1.1 – tabel

Kommissionens forslag

Mærkeeffekt
(enkelt motor)

i kW

Maksimalt lydtryksniveau 
LpASmax

I dB
PN  10 67

10  PN  40 72
PN  40 75

Ændringsforslag

Mærkeeffekt
(enkelt motor)

i kW

Maksimalt lydtryksniveau 
LpASmax

I dB
PN  10 62
PN  10 67

Or. en

Begrundelse

Det er i overensstemmelse med Kommissionens konsekvensanalyse muligt at reducere lyden 
med 5 dB i mindre motorer (op til 40 kW) og 8 dB i større motorer. (Som følge af ændringen 
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bliver kravene til anden kategori de samme som for tredje kategori).


