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Ändringsförslag 2
Matthias Groote

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 
provningscykel.

Or. de

Ändringsförslag 3
Matthias Groote

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.

Or. de

Ändringsförslag 4
Matthias Groote

Förslag till direktiv
Skäl 28
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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 måste få 
mer information om detta så att målen för 
CE-märkningen kan uppfyllas.

Or. de

Ändringsförslag 5
Satu Hassi

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 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 som leder till ett 
minskat miljöskydd, och av froudetalet och 
värdet för förhållandet mellan motoreffekt 
och deplacement, samt bilagorna V, VII 
och IX.

Or. en

Ändringsförslag 6
Satu Hassi

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 2 – led a – led xiii
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

xiii) amfibiefordon. xiii) amfibiefordon som kan användas 
både till sjöss och på land.

Or. en

Ändringsförslag 7
Matthias Groote

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. båt: en farkost för färd på vatten, 
framdriven med hjälp av åror, paddlar, 
segel eller motor.

Or. de

Ändringsförslag 8
Carl Schlyter, Satu Hassi

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 sina vatten i 
syfte att skydda miljön, inklusive från 
bullerförorening, 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.

Or. en



PE486.091v01-00 6/8 AM\897195SV.doc

SV

Ändringsförslag 9
Carl Schlyter, Satu Hassi

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Medlemsstaterna får begränsa 
användningen av vattenskotrar till vissa 
områden och till vissa tider på dygnet för 
att skydda övriga konkurrerande 
allmänna intressen.

Or. en

Ändringsförslag 10
Satu Hassi

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).

Or. en

Motivering

Återinför texten i nuvarande direktiv. Det är inte lämpligt att vattenfarkoster över 12 m inom 
kategori C får släppas ut på marknaden utan att konstruktionen kontrollerats av ett anmält 
organ.
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Ändringsförslag 11
Satu Hassi

Förslag till direktiv
Artikel 49 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Bilaga I del B punkt 2 och bilaga I del C 
punkt 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.

a) Bilaga I del B punkt 2 och bilaga I del C 
punkt 1, med undantag av direkta eller 
indirekta ändringar av gränsvärdena för 
avgasutsläpp eller buller som leder till ett 
minskat miljöskydd, och av froudetalet och 
värdet för förhållandet mellan motoreffekt 
och deplacement.

Or. en

Ändringsförslag 12
Satu Hassi

Förslag till direktiv
Bilaga I – del A – punkt 2 – punkt 2.3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Varje vattenfarkost ska vara utformad för 
att minimera riskerna för att falla överbord 
och hjälpmedel att åter ta sig ombord ska 
finnas tillgängliga för och kunna 
användas på egen hand av en person i 
vattnet.

Or. en

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 13
Satu Hassi
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Förslag till direktiv
Bilaga I – del A – punkt 5 – punkt 5.8 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vattenfarkoster som är utrustade med 
toalett ska ha spillvattentank eller 
vattenbehandlingssystem.

Vattenfarkoster som är utrustade med 
toalett ska ha spillvattentank eller 
vattenbehandlingssystem med koppling till 
varje toalett.

Or. en

Ändringsförslag 14
Satu Hassi, Carl Schlyter

Förslag till direktiv
Bilaga I – del C – punkt 1 – punkt 1.1 – tabell

Kommissionens förslag

Motorns nominella effekt
(en motor)

i kW

Maximal 
ljudtrycksnivå = LpASmax

dB
PN  10 67

10  PN  40 72
PN  40 75

Ändringsförslag

Motorns nominella effekt
(en motor) i kW

Maximal 
ljudtrycksnivå = LpASmax

dB
PN  10 62
PN  10 67

Or. en

Motivering

Enligt kommissionens konsekvensbedömning är det möjligt att sänka ljudet med 5 dB i små 
motorer (upp till 40 kW) och med 8 dB i större motorer. I och med en sådan ändring blir det 
samma krav för den andra kategorin som för den tredje kategorin.


