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BEKNOPTE MOTIVERING

Historisch overzicht

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

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

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

Standpunt van de rapporteur

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

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

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

AMENDEMENTEN

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

Amendement 1

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en


