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Ændringsforslag 40
Malcolm Harbour, Toine Manders

Forslag til direktiv
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Europa-Parlamentets og Rådets 
afgørelse nr. 768/2008/EF af 9. juli 2008 
om fælles rammer for markedsføring af 
produkter fastlægger fælles principper og 
referencebestemmelser for lovgivning, der 
baseres på principperne i den nye metode.
For at sikre sammenhæng med anden 
sektorbestemt produktlovgivning bør visse 
bestemmelser i dette direktiv tilpasses 
nævnte afgørelse, medmindre særlige 
forhold i sektoren kræver andre løsninger.
Derfor bør visse definitioner, generelle 
forpligtelser for de erhvervsdrivende, 
formodning om overensstemmelse, formel 
indsigelse mod harmoniserede standarder,
regler for CE-mærkningen, krav til 
overensstemmelsesvurderingsorganer og 
notifikationsprocedurer samt 
bestemmelserne om de procedurer, der skal 
anvendes i tilfælde af produkter, der udgør 
en risiko, tilpasses afgørelsen.

(6) Europa-Parlamentets og Rådets 
afgørelse nr. 768/2008/EF af 9. juli 2008 
om fælles rammer for markedsføring af 
produkter fastlægger fælles principper og 
referencebestemmelser for lovgivning, der 
baseres på principperne i den nye metode.
For at sikre sammenhæng med anden 
sektorbestemt produktlovgivning bør visse 
bestemmelser i dette direktiv tilpasses 
nævnte afgørelse, medmindre særlige 
forhold i sektoren kræver andre løsninger.
Derfor bør visse definitioner, generelle 
forpligtelser for de erhvervsdrivende, 
formodning om overensstemmelse, regler 
for CE-mærkningen, krav til 
overensstemmelsesvurderingsorganer og 
notifikationsprocedurer samt 
bestemmelserne om de procedurer, der skal 
anvendes i tilfælde af produkter, der udgør 
en risiko, tilpasses afgørelsen. I Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. […/…] om europæisk 
standardisering1* fastsættes en procedure 
for indsigelser mod harmoniserede 
standarder i tilfælde af, af sådanne 
standarder ikke fuldt ud opfylder kravene 
i dette direktiv.
_____________
1 EUT L ...
* EUT: Indsæt venligst nummer, dato og 
EUT-henvisning til denne forordning. 

Or. en

Begrundelse

Dette skal læses i sammenhæng med MH's ændringsforslag om at slette artikel 15 og 33.
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Ændringsforslag 41
Malcolm Harbour, Toine Manders

Forslag til direktiv
Betragtning 20 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20a) For motorer, tilpasset til brug på 
havet, hvor udgangsmotoren allerede er 
typegodkendt i henhold til direktiv 
97/68/EF1 eller direktiv 2005/55/EF2, skal 
fabrikanter kunne stole på det bevismiddel 
for overensstemmelse med reglerne, der er 
udarbejdet af fabrikanten af den 
oprindelige motor, hvis ikke 
tilpasningerne har ændret på 
egenskaberne for emissioner fra 
udstødningen. Følgelig bør definitionen 
på fabrikant i dette direktiv tilpasses for at 
præcisere, hvad der hører ind under 
"fremstillingsaktivitet".
______________
1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
97/68/EF af 16. december 1997 om 
indbyrdes tilnærmelse af 
medlemsstaternes lovgivning om 
foranstaltninger mod emission af 
forurenende luftarter og partikler fra 
forbrændingsmotorer til montering i 
mobile ikke-vejgående maskiner (EFT L 
59 af 27.2.1998, s. 1).
2 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2005/55/EF af 28. september 2005 om 
indbyrdes tilnærmelse af 
medlemsstaternes lovgivninger om 
foranstaltninger mod emission af 
forurenende luftarter og partikler fra 
motorer med kompressionstænding til 
fremdrift af køretøjer og emission af 
forurenende luftarter fra køretøjsmotorer 
med styret tænding, som benytter 
naturgas eller autogas (LPG) som 
brændstof (EUT L 275 af 20.10.2005, s. 
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1).

Or. en

Begrundelse

Dette skal læses i sammenhæng med MH's ændringsforslag til artikel 3, stk. 1, nr. 13. 
Marineproducenter, som tilpasser motorer til brug på havet, har tidligere stået over for en vis 
juridisk uklarhed vedrørende certificering af motorer. En ændring af definitionen på fabrikant 
i dette direktiv sikrer, at den nuværende uklarhed, som fabrikanter, der ikke ændrer ved 
egenskaberne for emissioner fra udstødningen, står over for, nu trygt kan stole på 
anvendelsen af den oprindelige fabrikants bevismiddel for overensstemmelse med reglerne.

Ændringsforslag 42
Malcolm Harbour, Toine Manders

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. Der bør udvikles testcyklusser 
for alle forbrændingsmotorer, som indgår 
i fremdriftssystemer, herunder 
hybridfremdriftsanlæg.

Or. en

Begrundelse

Dette ændrer ordlyden af ændringsforslag 4 i udkastet til betænkning og dækker desuden 
ændringsforslag 3, som ordføreren følgelig har til hensigt at trække tilbage, og giver læst i 
sammenhæng med ændringsforslag 10, som bibeholdes, en hensigtsmæssig præcisering af, at 
opladningsmotorer, der anvendes i serielle hybridinstallationer rent faktisk er omfattet af 
direktivet.

Ændringsforslag 43
Toine Manders

Forslag til direktiv
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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) 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, og at der skal udføres 
systematiske kontroller af efterlevelsen 
ved anvendelse af denne CE-mærkning.

Or. nl

Ændringsforslag 44
Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Toine Manders, Matteo Salvini, Damien Abad

Forslag til direktiv
Betragtning 31 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(31a) For at give klare oplysninger om 
acceptabelt driftsmiljø for vandfartøjer, 
skal titlerne på 
fartøjskonstruktionskategorierne, som 
kunne virke vildledende på brugerne, nu 
være baseret på de væsentligste 
miljøforhold for navigation, nemlig 
vindstyrke og bølgehøjde, i stedet for på 
angivelsen af navigationsområde og -type.

Or. en

Begrundelse

Betragtning om bådkonstruktionskategorier, som præciserer emnet.

Ændringsforslag 45
Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Toine Manders, Matteo Salvini, Damien Abad

Forslag til direktiv
Betragtning 31 b (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(31b) De miljøforhold, der nævnes i 
konstruktionskategori A, kan optræde på 
længere sejladser, for eksempel tværs over 
have, eller langs kyster over flere 
hundrede sømil uden læ for vind og 
bølger. De forhold, der er nævnt i 
konstruktionskategori B, kan optræde på 
offshore-sejladser af tilstrækkelig længde 
eller ved kyster, hvor der ikke altid er 
umiddelbar adgang til læ. Sådanne 
forhold kan også opleves i indre farvande, 
der er tilstrækkelig store til, at denne 
bølgehøjde kan genereres. De forhold, der 
nævnes i konstruktionskategori C, kan 
optræde i udsatte indre farvande, 
flodmundinger og kystfarvande under 
moderate vejrforhold. De forhold, der er 
nævnt i konstruktionskategori D, kan 
optræde i beskyttede indre farvande, 
flodmundinger og kystfarvande i fint vejr.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er en detaljeret forklaring på de tilpassede (nyligt foreslåede) 
bådkonstruktionskategorier i udkastet til betænkning.

Ændringsforslag 46
Malcolm Harbour, Toine Manders

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 

(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 
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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.

punkt 2 i del B i bilag I, navnlig at 
inkludere prøvningscyklusser for 
hybridmotorer og at indføre 
prøvebrændstoffer iblandet 
biobrændstoffer i tabellen over 
prøvningsbrændstoffer, når disse 
brændstoffer er blevet internationalt 
accepteret, 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, bilag V, VII og IX. 
Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen 
gennemfører relevante høringer under sit 
forberedende arbejde, herunder på 
ekspertniveau.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er en teknisk justering af ændringsforslag 6 i udkastet til betænkning, 
som vil bliver trukket tilbage. Dette ændringsforslag afspejler de ændringer, der er 
nødvendige som følge af nye biobrændstofblandinger og indførelsen af hybridsystemer.

Ændringsforslag 47
Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Toine Manders, Matteo Salvini, Damien Abad

Forslag til direktiv
Artikel 3 – nr. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. "fritidsfartøj": enhver båd af enhver type 
beregnet til sports- og fritidsformål, med en 
skroglængde på mellem 2,5 og 24 m målt 
efter den relevante harmoniserede standard, 
uanset typen af fremdrivningsmiddel

2. "fritidsfartøj": ethvert fartøj af enhver 
type beregnet til sports- og fritidsformål, 
med en skroglængde på mellem 2,5 og 24 
m målt efter den relevante harmoniserede 
standard, uanset typen af 
fremdrivningsmiddel

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag ændrer ændringsforslag 8 i udkastet til betænkning og bringer 
definitionen på et fritidsfartøj på linje med den internationale standard "fartøj". Dette bringer 
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på tilsvarende vis definitionen af fritidsfartøj på linje med referencen til "fartøj" i 
ændringsforslag 9 i udkastet til betænkning, der definerer personlige fartøjer. Begrebet 
”båd” er ikke defineret i dette direktivforslag. Følgelig vil ændringsforslag 8 i udkastet til 
betænkning blive trukket tilbage.

Ændringsforslag 48
Malcolm Harbour, Toine Manders

Forslag til direktiv
Artikel 3 – nr. 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

13. "fabrikant": enhver fysisk eller juridisk 
person, som fremstiller et produkt eller får 
et produkt konstrueret eller fremstillet og 
bringer dette produkt i omsætning under sit 
navn eller varemærke

13. "fabrikant": enhver fysisk eller juridisk 
person, som fremstiller et produkt eller får 
et produkt konstrueret eller fremstillet og 
bringer dette produkt i omsætning under sit 
navn eller varemærke; dette skal omfatte 
enhver fysisk eller juridisk person, der 
tilpasser motorer til brug på havet, hvor 
udgangsmotoren allerede er typegodkendt 
i henhold til direktiv 97/68/EF eller 
direktiv 2005/55/EF, uden at ændre på 
egenskaberne for emissioner fra 
udstødningen

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag skal rette op på den nuværende uklarhed, som mange fabrikanter, der 
tilpasser motorer til brug på havet og ikke ændrer ved egenskaberne for emissioner fra 
udstødningen, står over for, og sikrer, at de nu roligt kan kunne anvende den oprindelige 
motorproducents bevis for overholdelse af reglerne.

Ændringsforslag 49
Malcolm Harbour, Toine Manders

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 4 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne må ikke forhindre, at
følgende gøres tilgængeligt på markedet 

4. Medlemsstaterne må ikke forhindre, at
fremdriftsmotorer – hvad enten de er 
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eller ibrugtages: monteret i vandfartøjer eller ej – som er i 
overensstemmelse med dette direktiv,
gøres tilgængelige på markedet eller 
ibrugtages.

a) fremdriftsmotorer, uanset om de er 
monteret i et vandfartøj eller ej, som er i 
overensstemmelse med dette direktiv
b) motorer typegodkendt i henhold til 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
97/68/EF23, som er i overensstemmelse 
med trin IIIA-, IIIB- eller IV-
emissionsgrænserne for CI-motorer til 
andre anvendelser end fartøjer på indre 
vandveje, lokomotiver og motorvogne, 
som fastsat i punkt 4.1.2 i bilag I til 
nævnte direktiv
c) motorer typegodkendt i henhold til 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2005/55/EF24, når fabrikanten i 
overensstemmelse med punkt 9 i bilag IV 
erklærer, at motoren opfylder kravene til 
udstødningsemissioner i nærværende 
direktiv, når den monteres i et vandfartøj i 
overensstemmelse med de af fabrikanten 
leverede anvisninger
___________________
23 EFT L 59 af 27.2.1998, s. 1.
24 EUT L 275 af 20.10.2005, s. 1. 

Or. en

Begrundelse

Dette retter op på en formateringsfejl i Kommissionens forslag og sikrer, at denne 
bestemmelse fra det nuværende direktiv 94/25/EF vedrørende fritidsfartøjer overføres 
effektivt og klart. Indholdet af litra a, er rent faktisk ikke udgået, men er blevet flyttet til MH's 
ændringsforslag til artikel 6, stk. 4, indledningen. Indholdet af litra b, er rent faktisk ikke 
udgået, men er blevet flyttet til MH's ændringsforslag til artikel 6, stk. 4, (nyt) litra a. 
Indholdet af første del af litra c, er rent faktisk ikke udgået, men er blevet flyttet til MH's 
ændringsforslag til artikel 6, stk. 4a, (nyt) litra b. "Hvor fabrikanten […] erklærer" udgør 
fejlen og er blevet flyttet til det andet underafsnit, da udsagnet var beregnet på at gælde begge 
punkter.
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Ændringsforslag 50
Malcolm Harbour, Toine Manders

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Stk. 4 gælder også for:
a) motorer typegodkendt i henhold til 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
97/68/EF, som er i overensstemmelse med 
trin IIIA-, IIIB- eller IV-
emissionsgrænserne for CI-motorer til 
andre anvendelser end fartøjer på indre 
vandveje, lokomotiver og motorvogne, 
som fastsat i punkt 4.1.2 i bilag I til 
nævnte direktiv samt
b) motorer typegodkendt i henhold til 
direktiv 2005/55/EF
hvor fabrikanten i overensstemmelse med 
punkt 9 i bilag IV erklærer, at motoren 
opfylder kravene til 
udstødningsemissioner i nærværende 
direktiv, når den monteres i et vandfartøj i 
overensstemmelse med fabrikantens 
anvisninger

Or. en

Begrundelse

Dette retter op på en formateringsfejl i Kommissionens forslag og sikrer, at denne 
bestemmelse fra det nuværende direktiv 94/25/EF vedrørende fritidsfartøjer overføres 
effektivt og mere klart end i Kommissionens forslag.

Ændringsforslag 51
Toine Manders

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Når et produkts overensstemmelse med de Når et produkts overensstemmelse med de 
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gældende krav er blevet dokumenteret ved 
en sådan procedure, udarbejder fabrikanten 
en EU-overensstemmelseserklæring, jf. 
artikel 16, og anbringe CE-mærkningen 
som anført i artikel 18, stk. 1.

gældende krav er blevet dokumenteret ved 
en sådan procedure, udarbejder fabrikanten 
en EU-overensstemmelseserklæring, jf. 
artikel 16, og anbringe CE-mærkningen 
som anført i artikel 18, stk. 1, som kan 
blive kontrolleret når som helst.

Or. nl

Ændringsforslag 52
Andreas Schwab, Othmar Karas

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Fabrikanten sikrer, at produktet ledsages 
af en brugsanvisning og 
sikkerhedsinformation på et eller flere for 
forbrugere og andre slutbrugere
letforståeligt sprog fastsat af den 
pågældende medlemsstat.

7. Fabrikanten sikrer, at produktet ledsages 
af en brugsanvisning og 
sikkerhedsinformation på et eller flere
sprog, som er letforståelige for forbrugere 
og andre slutbrugere i de medlemsstater, 
hvor de markedsfører deres produkter. 
Sproget fastsættes af den pågældende 
medlemsstat.

Or. en

Ændringsforslag 53
Malcolm Harbour, Toine Manders

Forslag til direktiv
Artikel 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 15 udgår
Formel indsigelse mod harmoniserede 

standarder
1. Finder en medlemsstat eller 
Kommissionen, at en harmoniseret 
standard ikke fuldt ud dækker de krav, 
som den vedrører, og som er fastsat i 
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artikel 4, stk. 1, og bilag I, forelægger 
Kommissionen eller den pågældende 
medlemsstat sagen for det udvalg, der er 
nedsat ved artikel 5 i direktiv 98/34/EF, 
med angivelse af argumenterne herfor. 
Efter at have hørt de relevante 
europæiske standardiseringsorganer 
afgiver udvalget straks udtalelse.
2. På baggrund af udvalgets udtalelse 
træffer Kommissionen beslutning om at 
offentliggøre, ikke at offentliggøre, at 
offentliggøre med begrænsninger, at 
opretholde, at opretholde med 
begrænsninger eller at tilbagetrække 
henvisningerne til den pågældende 
harmoniserede standard i eller fra Den 
Europæiske Unions Tidende.
3. Kommissionen underretter det berørte 
europæiske standardiseringsorgan og 
anmoder om nødvendigt om ændring af 
de pågældende harmoniserede 
standarder.

Or. en

Begrundelse

En horisontal lovgivningsrevision af EU's standardiseringssystem, som dækker denne 
generelle bestemmelse om indsigelser imod standarder, er i øjeblikket undervejs 
(2011/0150(COD), hvilket er forklaringen på, at vi bør slette denne artikel i dette forslag til 
sektordirektiv. Et tilsvarende ændringsforslag til betragtning 6 refererer til 
standardiseringslovgivningen.

Ændringsforslag 54
Malcolm Harbour, Toine Manders

Forslag til direktiv
Artikel 33

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 33 udgår
Formel indsigelse mod harmoniserede 

standarder
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Hvis en medlemsstat eller Kommissionen 
ønsker at indgive en formel indsigelse 
mod de i artikel 32 nævnte harmoniserede 
standarder, finder bestemmelserne i 
artikel 15 anvendelse.

Or. en

Begrundelse

En horisontal lovgivningsrevision af EU's standardiseringssystem, som dækker denne 
generelle bestemmelse om indsigelser imod standarder, er i øjeblikket undervejs 
(2011/0150(COD), hvilket er forklaringen på, at vi bør slette denne artikel i dette forslag til 
sektordirektiv. Et tilsvarende ændringsforslag til betragtning 6 refererer til 
standardiseringslovgivningen.

Ændringsforslag 55
Malcolm Harbour, Toine Manders

Forslag til direktiv
Artikel 49 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De ændringer, der er omhandlet i punkt a) 
kan omfatte ændringer i 
referencebrændstoffer og af kravene til 
prøvning af udstødningsemissioner og 
støjemissioner og af kriterierne for 
holdbarhed.

De ændringer, der er omhandlet i punkt a) 
kan omfatte ændringer i 
referencebrændstoffer og af kravene til 
prøvning af udstødningsemissioner og 
støjemissioner og af kriterierne for 
holdbarhed. Navnlig kunne sådanne 
ændringer omfatte testcyklusser for 
hybridmotorer og indføre 
prøvebrændstoffer iblandet 
biobrændstoffer i skemaet for 
prøvebrændstoffer i sektion 2 af del B i 
bilag I, når disse prøvebrændstoffer er 
blevet aftalt gennem internationalt 
accepterede standarder.

Or. en

Begrundelse

Dette erstatter ændringsforslag 17 og 18 i udkastet til betænkning, som vil blive trukket 
tilbage, og præciserer rækkevidden af den delegation af beføjelser, der overdrages til 
Kommissionen.
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Ændringsforslag 56
Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Toine Manders, Matteo Salvini, Damien Abad

Forslag til direktiv
Artikel 53 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 53a
Revision

Senest den …* rapporterer 
Kommissionen til Europa-Parlamentet og 
Rådet om muligheden for at indføre et 
system af bådkonstruktionskategorier 
baseret på modstand over for vindstyrke 
og bølgehøjde, under hensyntagen til 
udviklingen inden for international
standardisering. Rapporten skal 
indeholde en evaluering af 
konsekvenserne af indførelsen af et 
sådant system for 
bådfremstillingsindustrien. Om 
nødvendigt ledsages rapporten af et 
forslag til retsakt.
_____________
* EUT: indsæt venligst datoen to år efter 
den dato, der er henvist til andet afsnit i 
artikel 57, stk. 1.

Or. en

Begrundelse

Som alternativ til de reviderede bådkonstruktionskategorier, som ordføreren foreslår i sit 
udkast til betænkning, og som foreslås ændret i ændringsforslagene til dette udkast til 
betænkning, overlader dette ændringsforslag det til Kommissionen at gennemføre omfattende 
høringer af interesserede parter om dette emne og rapportere tilbage inden for en rimelig 
tidsfrist. IMCO-koordinatorerne har indvilget i at bestille et briefingdokument til at vurdere 
de relative fordele ved de reviderede bådkonstruktionskategorier, således at IMCO-
medlemmerne kan foretage en informeret afstemningsbeslutning.

Ændringsforslag 57
Malcolm Harbour, Toine Manders
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Forslag til direktiv
Artikel 58 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne må ikke forhindre, at 
produkter omfattet af direktiv 94/25/EF,
der er i overensstemmelse med nævnte 
direktiv, og som blev bragt i omsætning 
eller ibrugtaget før den [dd/mm/yyyy ](1 år 
efter den dato, der er anført i artikel 57, 
stk. 1, andet afsnit), bringes i omsætning 
eller ibrugtages.

1. Medlemsstaterne må ikke forhindre, at 
produkter omfattet af direktiv 94/25/EF,
der er i overensstemmelse med nævnte 
direktiv, og som blev bragt i omsætning 
eller ibrugtaget før den …*, bringes i 
omsætning eller ibrugtages.

_____________
* EUT: indsæt venligst den dato, der 
henvises til i artikel 57, stk. 1, andet 
afsnit, eller den 31. december 2014, 
afhængigt af hvilken dato, der er den 
seneste.

Or. en

Begrundelse

Dette retter op på en fejl i ændringsforslag 20 i udkastet til betænkning, som vil bliver trukket 
tilbage, men hensigten forbliver den samme: Med undtagelse af SI-motorer (benzinmotorer 
med gnisttænding) omfattet af den særlige bestemmelse, der er fastlagt i artikel 58, stk. 2, vil 
motorfabrikanter, der fremstiller andre motortyper, være i stand til at overholde direktivet fra 
udgangen af 2014, så her foreslås det, at dette præciseres i direktivet.

Ændringsforslag 58
Toine Manders

Forslag til direktiv
Artikel 58 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 58a
Forslag til ny lovgivning

Kommissionen overvejer at forelægge 
lovgivningsforslag for Europa-
Parlamentet og Rådet om harmonisering 
af fartøjslicenser på EU-plan, at indføre 
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tekniske inspektioner på skibe med jævne 
mellemrum (hvert femte år) for at 
kontrollere sikkerheden af udstyr om 
bord, der bruger gas – og af andre 
eksplosive gasser – for at sikre, at fartøjer 
overholder sikkerhedskravene til enhver 
tid, og for at forhindre skatteunddragelse 
ved at søge at begrænse anvendelsen af 
landbrugsdiesel. 

Or. nl

Begrundelse

[Hvis dette ændringsforslag vedtages, indsættes det som artikel 58 a i den endelige 
betænkning]

Ændringsforslag 59
Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Toine Manders, Matteo Salvini, Damien Abad

Forslag til direktiv
Bilag I – del A – punkt 1 – underpunkt A

Kommissionens forslag Ændringsforslag

A. OCEANGÅENDE FARTØJER: 
konstrueret med henblik på længere 
sejladser, hvor vindstyrken kan overstige 8 
på Beaufort-skalaen, og den signifikante 
bølgehøjde kan komme op på over 4 m, 
hvorunder disse fartøjer stort set skal 
kunne klare sig selv, idet der dog ses bort 
fra unormale forhold.

A. Et fritidsfartøj i konstruktionskategori 
A anses for konstrueret til vindstød, der
kan overstige 8 på Beaufort-skalaen, og
hvor den signifikante bølgehøjde kan 
komme op på over 4 m, hvorunder disse 
fartøjer stort set skal kunne klare sig selv, 
idet der dog ses bort fra unormale forhold, 
såsom storm, stærk storm, orkan, tornado 
og ekstreme forhold til søs eller 
monsterbølger.

Or. en

Begrundelse

Efter nærmere høring af de interesserede parter vedrørende tilpasning af definitionen 
fastholdes den nuværende konstruktionskategori A i den nye definition, men område og type 
af sejlads ("oceangående fartøjer") fjernes, fordi de forhold, som brugeren skal tage hensyn 
til, er vindstyrken og bølgehøjden. Også de nuværende grænseværdier for vindstød og 
signifikant bølgehøjde bibeholdes, men der tilføjes juridisk sikkerhed ved at beskrive 
unormale forhold. Ændringsforslag 22, 23 og 24 i udkastet til betænkning vil som konsekvens 
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blive trukket tilbage.

Ændringsforslag 60
Mitro Repo, Eija-Riitta Korhola

Forslag til direktiv
Bilag I – del A – punkt 1 – underpunkt A

Kommissionens forslag Ændringsforslag

A. OCEANGÅENDE FARTØJER:
konstrueret med henblik på længere 
sejladser, hvor vindstyrken kan overstige 8 
på Beaufort-skalaen, og den signifikante 
bølgehøjde kan komme op på over 4 m,
hvorunder disse fartøjer stort set skal 
kunne klare sig selv, idet der dog ses bort 
fra unormale forhold.

A. OCEANGÅENDE FARTØJER: Et 
fritidsfartøj i konstruktionskategori A 
anses for konstrueret til at sejle under 
forhold, hvor vindstyrken kan overstige 8 
på Beaufort-skalaen, og hvor den 
signifikante bølgehøjde kan komme op på 
over 4 m, idet der dog ses bort fra 
unormale forhold. Disse unormale forhold 
omfatter orkaner, tornadoer, 
monsterbølger eller andre situationer, 
hvor vindstyrken kan overstige 10 på 
Beaufort-skalaen, og hvor den 
signifikante bølgehøjde kan komme op på 
over 7 m.

Or. en

Begrundelse

Da fritidsfartøjer med en længde på op til 24 m ikke kan modstå cykloner, bør direktivet for 
forbrugernes skyld udstikke nogle øvre grænser, såsom 10 på Beaufort-skalaen og/eller en 
bølgehøjde på 7 meter.

Ændringsforslag 61
Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Toine Manders, Matteo Salvini, Damien Abad

Forslag til direktiv
Bilag I – del A – punkt 1 – underpunkt B

Kommissionens forslag Ændringsforslag

B. OFFSHORE-FARTØJER: konstrueret
med henblik på offshore-sejlads, hvor 
vindstyrken kan komme op på 8, og den 
signifikante bølgehøjde kan komme op på 

B. Et fritidsfartøj i konstruktionskategori 
B anses for konstrueret til at sejle under 
forhold, hvor vindstyrken kan komme op 
på til og med 8 på Beaufort-skalaen, og
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4 m. hvor den signifikante bølgehøjde kan 
komme op på til og med 4 m.

Or. en

Begrundelse

Efter nærmere høring af de interesserede parter vedrørende tilpasning af definitionen, 
fastholdes den nuværende konstruktionskategori B i den nye definition, men område og type 
af sejlads ("offshore-fartøjer") fjernes, fordi de forhold, som brugeren skal tage hensyn til, er 
vindstyrken og bølgehøjden. Ændringsforslag 25 i udkastet til betænkning vil følgelig bliver 
trukket tilbage.

Ændringsforslag 62
Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Toine Manders, Matteo Salvini, Damien Abad

Forslag til direktiv
Bilag I – del A – punkt 1 – underpunkt C

Kommissionens forslag Ændringsforslag

C. KYSTFARTØJER: konstrueret med 
henblik på sejlads i kystfarvande, større 
bugter, flodmundinger, søer og floder,
hvor vindstyrken kan komme op på 6, og 
den signifikante bølgehøjde kan komme op 
på 2 m.

C. Et fritidsfartøj i konstruktionskategori 
C anses for konstrueret til at sejle under 
forhold, hvor vindstyrken kan komme op 
på til og med 6 på Beaufort-skalaen, og
hvor den signifikante bølgehøjde kan 
komme op på til og med 2 m.

Or. en

Begrundelse

Efter nærmere høring af de interesserede parter vedrørende tilpasning af definitionen, 
fastholdes den nuværende konstruktionskategori C i den nye definition, men område og type 
af sejlads ("kystfartøjer") fjernes, fordi de forhold, som brugeren skal tage hensyn til, er 
vindstyrken og bølgehøjden. Ændringsforslag 26 i udkastet til betænkning vil følgelig blive 
trukket tilbage.

Ændringsforslag 63
Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Toine Manders, Matteo Salvini, Damien Abad

Forslag til direktiv
Bilag I – del A – punkt 1 – underpunkt D
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

D. FARTØJER TIL BESKYTTEDE 
FARVANDE: konstrueret med henblik på 
sejlads i beskyttede kystnære farvande, i 
mindre bugter, på mindre søer, floder og 
kanaler, hvor vindstyrken kan komme op 
på 4, og den signifikante bølgehøjde kan 
komme op på 0,3 m med bølger, der 
lejlighedsvis kan komme op på en 
maksimumhøjde på 0,5 m, f.eks. fra 
passerende fartøjer.

D. Et fritidsfartøj i konstruktionskategori 
D anses for konstrueret til at sejle under 
forhold, hvor vindstyrken kan komme op 
på til og med 4 på Beaufort-skalaen, og
hvor den signifikante bølgehøjde kan 
komme op på til og med 0,3 m med bølger, 
der lejlighedsvis kan komme op på en 
maksimumhøjde på 0,5 m.

Or. en

Begrundelse

Efter nærmere høring af de interesserede parter vedrørende tilpasning af definitionen, 
fastholdes den nuværende konstruktionskategori D i den nye definition, men område og type 
af sejlads ("kystfartøjer") fjernes, fordi de forhold, som brugeren skal tage hensyn til, er 
vindstyrken og bølgehøjden. Ændringsforslag 27 i udkastet til betænkning vil følgelig blive 
trukket tilbage.

Ændringsforslag 64
Andreas Schwab, Othmar Karas

Forslag til direktiv
Bilag I – del A – punkt 2 – underpunkt 2.1 – første afsnit – punkt 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(30) fabrikationsland b) landekode for den medlemsstat, der 
udsteder fabrikantens kode

Or. en

Ændringsforslag 65
Andreas Schwab, Othmar Karas

Forslag til direktiv
Bilag I – del A – punkt 5 – underpunkt 5.1 – punkt 5.1.5 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

5.1.5a. Påhængsmotorer med 
styrehåndtag 
Påhængsmotorer med styrehåndtag skal 
være udstyret med et nødstop, som kan 
være forbundet til rorgængeren (nødstop 
med nødstopline).

Or. en

Ændringsforslag 66
Malcolm Harbour, Toine Manders

Forslag til direktiv
Bilag I – del A – punkt 5 – underpunkt 5.3 – tredje afsnit

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der skal være ventilation for at forhindre 
eventuel ophobning af gas fra batterierne.
Batterierne skal være forsvarligt fastgjort 
og beskyttet mod vandindtrængning.

Der skal være ventilation for at forhindre 
eventuel ophobning af eksplosive gasser.
Batterierne skal være forsvarligt fastgjort 
og beskyttet mod vandindtrængning.

Or. en

Begrundelse

Dette er en præcisering af ændringsforslag 36 i udkastet til betænkning. Gaseksplosioner er 
den væsentligste fare og en central sikkerhedsrisiko på både. Dette ændringsforslag udvider 
rækkevidden af denne sikkerhedsforanstaltning.


