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Amendement 40
Malcolm Harbour, Toine Manders

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Besluit nr. 768/2008/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 
9 juli 2008 betreffende een 
gemeenschappelijk kader voor het 
verhandelen van producten omvat 
gemeenschappelijke beginselen en 
referentiebepalingen voor op de beginselen 
van de nieuwe aanpak gebaseerde 
wetgeving. Om te zorgen voor consistentie 
met andere sectorale productwetgeving 
moeten sommige bepalingen van deze 
richtlijn op dat besluit worden afgestemd, 
tenzij de bijzonderheden van de sector een 
andere oplossing vereisen. Daarom moeten 
bepaalde definities, de algemene 
verplichtingen voor marktdeelnemers, de 
bepalingen betreffende het vermoeden van 
conformiteit en formeel bezwaar tegen 
geharmoniseerde normen, de 
voorschriften voor de CE-markering, de 
eisen voor 
conformiteitsbeoordelingsinstanties, de 
aanmeldingsprocedures en de bepalingen 
betreffende de procedures voor producten 
die een risico opleveren, op dat besluit 
worden afgestemd.

(6) Besluit nr. 768/2008/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 
9 juli 2008 betreffende een 
gemeenschappelijk kader voor het 
verhandelen van producten omvat 
gemeenschappelijke beginselen en 
referentiebepalingen voor op de beginselen 
van de nieuwe aanpak gebaseerde 
wetgeving. Om te zorgen voor consistentie 
met andere sectorale productwetgeving 
moeten sommige bepalingen van deze 
richtlijn op dat besluit worden afgestemd, 
tenzij de bijzonderheden van de sector een 
andere oplossing vereisen. Daarom moeten 
bepaalde definities, de algemene 
verplichtingen voor marktdeelnemers, de 
bepalingen betreffende het vermoeden van 
conformiteit, de voorschriften voor de CE-
markering, de eisen voor 
conformiteitsbeoordelingsinstanties, de 
aanmeldingsprocedures en de bepalingen 
betreffende de procedures voor producten 
die een risico opleveren, op dat besluit 
worden afgestemd. Verordening (EU) 
nr. [.../...] van het Europees Parlement en 
de Raad van … betreffende Europese 
normalisatie1* voorziet in een procedure 
voor bezwaren tegen geharmoniseerde 
normen die niet volledig aan de eisen van 
deze richtlijn voldoen.
_____________
1 PB L ...
* PB: gelieve hier nummer, datum en PB-
referentie van deze verordening te 
vermelden. 
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Or. en

Motivering

Te lezen samen met de amendementen van Malcolm Harbour waarin de artikelen 15 en 33 
worden geschrapt.

Amendement 41
Malcolm Harbour, Toine Manders

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 20 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20 bis) Met betrekking tot motoren die 
zijn aangepast voor gebruik in vaartuigen, 
waarbij voor de oorspronkelijke motor al 
een typegoedkeuring is verleend 
overeenkomstig Richtlijn 97/68/EG1 of 
Richtlijn 2005/55/EG2, moeten de 
fabrikanten kunnen vertrouwen op het 
conformiteitsbewijs dat door de 
oorspronkelijke motorfabrikant is 
afgegeven, voor zover de kenmerken van 
de uitlaatemissies niet zijn veranderd als 
gevolg van die aanpassingen. Daarom 
moet de definitie van fabrikant in deze 
richtlijn worden aangepast om te 
verduidelijken wat onder het begrip 
fabricageactiviteiten wordt verstaan.
______________
1 Richtlijn 97/68/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 16 december 
1997 betreffende de onderlinge 
aanpassing van de wetgevingen van de 
lidstaten inzake maatregelen tegen de 
uitstoot van verontreinigende gassen en 
deeltjes door inwendige 
verbrandingsmotoren die worden 
gemonteerd in niet voor de weg bestemde 
mobiele machines (PB L 59 van 
27.2.1998, blz. 1).
2 Richtlijn 2005/55/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 28 september 
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2005 inzake de onderlinge aanpassing van 
de wetgevingen van de lidstaten met 
betrekking tot maatregelen tegen de 
emissie van verontreinigende gassen en 
deeltjes door voertuigmotoren met 
compressieontsteking en de emissie van 
verontreinigende gassen door op aardgas 
of vloeibaar petroleumgas lopende 
voertuigmotoren met elektrische 
ontsteking (PB L 275 van 20.10.2005, blz. 
1).

Or. en

Motivering

Te lezen samen met het amendement van Malcolm Harbour op artikel 3, punt 13. Fabrikanten 
die motoren aanpassen voor gebruik in vaartuigen, ook wel "mariniseerders" genoemd, zijn 
tot nu toe geconfronteerd met enige rechtsonzekerheid omtrent de motorcertificering. Door de 
definitie van fabrikant in deze richtlijn aan te passen, wordt de bestaande ambiguïteit 
weggenomen en kunnen mariniseerders die de kenmerken van de uitlaatemissies niet 
veranderen, zonder meer gebruik maken van het conformiteitsbewijs van de oorspronkelijke 
motorfabrikant.

Amendement 42
Malcolm Harbour, Toine Manders

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) De scheepsmotoren moeten worden 
getest volgens testcycli zoals beschreven in 
een ISO-norm voor de desbetreffende 
brandstof en vermogenscategorie.

(22) De scheepsmotoren moeten worden 
getest volgens testcycli zoals beschreven in 
een ISO-norm voor de desbetreffende 
brandstof en vermogenscategorie. Er 
dienen testcycli te worden ontwikkeld voor 
alle verbrandingsmotoren die deel 
uitmaken van het voortstuwingssysteem, 
met inbegrip van hybride 
krachtinstallaties.

Or. en



PE486.112v02-00 6/22 AM\898084NL.doc

NL

Motivering

Wijziging van de tekst van am. 4 in het ontwerpverslag, die ook am. 3 in het ontwerpverslag 
dekt, dat de rapporteur daarom wil intrekken; in combinatie met am. 10 in het 
ontwerpverslag, dat gehandhaafd wordt, maakt dit amendement afdoende duidelijk dat 
laadmotoren in seriële hybride installaties wel degelijk onder deze richtlijn vallen.

Amendement 43
Toine Manders

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28) Het is van cruciaal belang dat aan 
fabrikanten en gebruikers duidelijk wordt 
gemaakt dat de fabrikant door het 
aanbrengen van de CE-markering verklaart 
dat het product aan alle toepasselijke eisen 
beantwoordt en dat hij de volledige 
verantwoordelijkheid daarvoor op zich 
neemt.

(28) Het is van cruciaal belang dat aan 
fabrikanten en gebruikers duidelijk wordt 
gemaakt dat de fabrikant door het 
aanbrengen van de CE-markering verklaart 
dat het product aan alle toepasselijke eisen 
beantwoordt en dat hij de volledige 
verantwoordelijkheid daarvoor op zich 
neemt, en dat er systematische controles 
op de naleving van het gebruik van deze 
CE-markering dienen plaats te vinden.

Or. nl

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

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 31 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(31 bis) Om duidelijke informatie te 
verstrekken over de geschikte 
omstandigheden voor het gebruik van 
vaartuigen, dienen de titels van de 
categorieën vaartuigontwerpen, die voor 
de gebruikers misleidend konden zijn, nu 
te worden gebaseerd op de voor de 
navigatie essentiële milieuvoorwaarden, te 
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weten windkracht en golfhoogte, in plaats 
van vermelding van het gebied en het type 
navigatie.

Or. en

Motivering

Verduidelijking door overweging over categorieën vaartuigontwerpen.

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

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 31 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(31 ter) De in ontwerpcategorie A 
vermelde omstandigheden kunnen zich 
voordoen tijdens lange reizen, 
bijvoorbeeld bij het oversteken van 
oceanen, of voor de kust in wateren die 
honderden zeemijlen lang geen 
bescherming tegen wind en golven bieden. 
De in ontwerpcategorie B vermelde 
omstandigheden kunnen zich voordoen 
tijdens langere zeereizen of in 
kustwateren wanneer niet altijd direct 
beschutting voorhanden is. Dit soort 
omstandigheden kunnen zich ook 
voordoen op grote binnenzeeën waar dit 
soort golven kunnen ontstaan. De in 
ontwerpcategorie C vermelde 
omstandigheden kunnen zich voordoen in 
onbeschutte binnenwateren, in 
riviermondingen en in kustwateren tijdens 
gematigde weersomstandigheden. De in 
ontwerpcategorie D vermelde 
omstandigheden kunnen zich voordoen in 
beschutte binnenwateren, en in 
kustwateren tijdens mooi weer.

Or. en
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Motivering

Dit amendement bevat een gedetailleerde toelichting op de aangepaste categorieën 
vaartuigontwerpen die in het ontwerpverslag worden voorgesteld.

Amendement 46
Malcolm Harbour, Toine Manders

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 39

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(39) Teneinde rekening te houden met de 
voortschrijdende technische kennis en met 
nieuwe wetenschappelijke inzichten, moet 
aan de Commissie de bevoegdheid worden 
overgedragen overeenkomstig artikel 290 
van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie handelingen vast te 
stellen om bijlage I, deel B, punt 2, en 
bijlage I, deel C, punt 1, met uitzondering 
van directe of indirecte wijzigingen van de 
grenswaarden voor uitlaat- en 
geluidsemissies en het getal van Froude en 
de verhouding vermogen/deplacement, 
alsook de bijlagen V, VII en IX, te 
wijzigen. Het is van bijzonder belang dat 
de Commissie tijdens haar voorbereidende 
werkzaamheden tot passende 
raadplegingen overgaat, onder meer op 
deskundigenniveau.

(39) Teneinde rekening te houden met de 
voortschrijdende technische kennis en met 
nieuwe wetenschappelijke inzichten, moet 
aan de Commissie de bevoegdheid worden 
overgedragen overeenkomstig artikel 290 
van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie handelingen vast te 
stellen tot wijziging van bijlage I, deel B, 
punt 2, met name om testcycli voor 
hybride motoren op te nemen en met 
biobrandstoffen bijgemengde 
testbrandstoffen op te nemen in de tabel 
van testbrandstoffen zodra deze 
testbrandstoffen internationaal zijn 
geaccepteerd, en bijlage I, deel C, punt 1, 
met uitzondering van directe of indirecte 
wijzigingen van de grenswaarden voor 
uitlaat- en geluidsemissies en het getal van 
Froude en de verhouding 
vermogen/deplacement, alsook van de 
bijlagen V, VII en IX. Het is van bijzonder 
belang dat de Commissie tijdens haar 
voorbereidende werkzaamheden tot 
passende raadplegingen overgaat, onder 
meer op deskundigenniveau.

Or. en

Motivering

Technische aanpassing van am. 6 uit het ontwerpverslag, dat zal worden ingetrokken. Dit 
amendement heeft nog steeds betrekking op de wijzigingen die nodig zullen worden als gevolg 
van de invoering van nieuwe biobrandstofmengsels en hybride systemen.
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Amendement 47
Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Toine Manders, Matteo Salvini, Damien Abad

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. “pleziervaartuig”: alle voor sport- en 
vrijetijdsdoeleinden bedoelde vaartuigen, 
ongeacht het type of de wijze van 
voortstuwing, met een romplengte van 2,5 
tot 24 m, gemeten volgens de 
geharmoniseerde norm;

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie).

Or. en

Motivering

(Niet van toepassing op de Nederlandse versie).

Amendement 48
Malcolm Harbour, Toine Manders

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – punt 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

13. “fabrikant”: een natuurlijke of 
rechtspersoon die een product vervaardigt 
of een product laat ontwerpen of 
vervaardigen en het onder zijn naam of 
handelsmerk verhandelt;

13. “fabrikant”: een natuurlijke of 
rechtspersoon die een product vervaardigt 
of een product laat ontwerpen of 
vervaardigen en het onder zijn naam of 
handelsmerk verhandelt, met inbegrip van 
een natuurlijke of rechtspersoon die 
motoren aanpast voor gebruik in 
vaartuigen, waarbij voor de 
oorspronkelijke motor al een 
typegoedkeuring is verleend 
overeenkomstig Richtlijn 97/68/EG of 
Richtlijn 2005/55/EG, zonder de 
kenmerken van de uitlaatemissies van de 
motor te veranderen;
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Or. en

Motivering

Dit amendement maakt een einde aan de onzekerheid waarmee momenteel fabrikanten te 
maken hebben die motoren voor gebruik in vaartuigen aanpassen en de kenmerken van de 
uitlaatemissies niet veranderen, zodat zij nu zonder meer gebruik kunnen maken van het 
conformiteitsbewijs van de oorspronkelijke motorfabrikant.

Amendement 49
Malcolm Harbour, Toine Manders

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 4 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten belemmeren niet dat de 
volgende producten op de markt 
aangeboden of in bedrijf gesteld worden:

4. De lidstaten belemmeren niet dat al dan 
niet in vaartuigen gemonteerde 
voortstuwingsmotoren die aan deze 
richtlijn voldoen, op de markt aangeboden 
of in bedrijf gesteld worden.

a) al dan niet in vaartuigen gemonteerde 
voortstuwingsmotoren die aan deze 
richtlijn voldoen;
b) motoren waarvoor typegoedkeuring is 
verleend overeenkomstig 
Richtlijn 97/68/EG van het Europees 
Parlement en de Raad en die voldoen aan 
de emissiegrenswaarden van fase III A, 
III B of IV voor 
compressieontstekingsmotoren die worden 
gebruikt voor andere toepassingen dan 
het aandrijven van binnenschepen, 
locomotieven en treinstellen, zoals 
vermeld in punt 4.1.2 van bijlage I bij die 
richtlijn;
c) motoren waarvoor typegoedkeuring is 
verleend overeenkomstig 
Richtlijn 2005/55/EG van het Europees 
Parlement en de Raad als de fabrikant 
overeenkomstig bijlage IV, punt 9, 
verklaart dat de motor aan de 
uitlaatemissievoorschriften van deze 
richtlijn zal voldoen wanneer hij 
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overeenkomstig de door de fabrikant 
verstrekte instructies in een vaartuig 
wordt gemonteerd.

Or. en

Motivering

This corrects a formatting error in the Commission proposal and ensures that this provision 
from the Current RCD 1994/25 is carried over effectively and clearly. The contents of point a) 
has in fact not been deleted but has been moved to MH AM to Article 6, paragraph 4, 
introductory part. The contents of point b) has in fact not been deleted but has been moved to 
MH AM on Article 6 paragraph 4a (new) point a). The contents of the first part of point c) has 
in fact not been deleted but has moved to MH AM on Article 6 paragraph 4a (new) point b).
"where the manufacturer declares" onwards is the format error and has moved and has 
moved to the second subparagraph as it was intended to apply to both points.

Amendement 50
Malcolm Harbour, Toine Manders

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Lid 4 is ook van toepassing op:
a) motoren waarvoor typegoedkeuring is 
verleend overeenkomstig 
Richtlijn 97/68/EG en die voldoen aan de 
emissiegrenswaarden van fase III A, III B 
of IV voor compressieontstekingsmotoren 
die worden gebruikt voor andere 
toepassingen dan het aandrijven van 
binnenschepen, locomotieven en 
treinstellen, zoals vermeld in punt 4.1.2 
van bijlage I bij die richtlijn; en
b) motoren waarvoor typegoedkeuring is 
verleend overeenkomstig Richtlijn 
2005/55/EG;
als de fabrikant overeenkomstig bijlage 
IV, punt 9, verklaart dat de motor aan de 
uitlaatemissievoorschriften van deze 
richtlijn zal voldoen wanneer hij 
overeenkomstig de door de fabrikant 
verstrekte instructies in een vaartuig 
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wordt gemonteerd.

Or. en

Motivering

Verbetering van een redigeerfout in het voorstel van de Commissie, waardoor deze bepaling 
uit Richtlijn 94/25/EG inzake pleziervaartuigen correct en duidelijker wordt overgenomen 
dan in het voorstel van de Commissie.

Amendement 51
Toine Manders

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer met die procedure is aangetoond 
dat het product aan de toepasselijke eisen 
voldoet, stelt de fabrikant een EU-
conformiteitsverklaring als bedoeld in 
artikel 16 op en brengt hij overeenkomstig 
artikel 18, lid 1, de CE-markering aan.

Wanneer met die procedure is aangetoond 
dat het product aan de toepasselijke eisen 
voldoet, stelt de fabrikant een EU-
conformiteitsverklaring als bedoeld in 
artikel 16 op en brengt hij overeenkomstig 
artikel 18, lid 1, de CE-markering aan, die 
te allen tijde gecontroleerd kan worden.

Or. nl

Amendement 52
Andreas Schwab, Othmar Karas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Fabrikanten zorgen ervoor dat het 
product vergezeld gaat van instructies en 
veiligheidsinformatie in een of meer talen 
die de consumenten en andere 
eindgebruikers gemakkelijk kunnen 
begrijpen, zoals vastgesteld door de 
betrokken lidstaat.

7. Fabrikanten zorgen ervoor dat het 
product vergezeld gaat van instructies en 
veiligheidsinformatie in een of meer talen 
die de consumenten en andere 
eindgebruikers in de lidstaten waar zij hun 
product in de handel brengen, 
gemakkelijk kunnen begrijpen. Die taal 
wordt vastgesteld door de betrokken 
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lidstaat.

Or. en

Amendement 53
Malcolm Harbour, Toine Manders

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 15 Schrappen
Formeel bezwaar tegen geharmoniseerde 

normen
1. Wanneer een lidstaat of de Commissie 
van mening is dat een geharmoniseerde 
norm niet geheel voldoet aan de eisen die 
erdoor worden bestreken en die 
beschreven zijn in artikel 4, lid 1, en 
bijlage I, legt de Commissie of die lidstaat 
de aangelegenheid met vermelding van 
argumenten voor aan het bij artikel 5 van 
Richtlijn 98/34/EG ingestelde comité. Dat 
comité brengt na raadpleging van de 
betrokken Europese normalisatie-
instellingen onverwijld advies uit.
2. De Commissie beslist op basis van het 
advies van het comité of zij de referenties 
van de betrokken geharmoniseerde norm 
in het Publicatieblad van de Europese 
Unie bekendmaakt, niet bekendmaakt, 
met beperkingen bekendmaakt, 
handhaaft, met beperkingen handhaaft of 
intrekt.
3. De Commissie brengt de betrokken 
Europese normalisatie-instelling op de 
hoogte en verzoekt zo nodig om 
herziening van de betrokken 
geharmoniseerde normen.

Or. en
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Motivering

Er wordt momenteel gewerkt aan een horizontale herziening van de wetgeving inzake het 
normalisatiesysteem in de EU (2011/0150(COD)), waarbij ook deze algemene bepaling over 
bezwaren tegen normen aan bod komt. Daarom dient dit artikel te worden geschrapt in dit 
voorstel voor een sectorale richtlijn. In een bijbehorend amendement op overweging 6 wordt 
verwezen naar de normalisatieverordening.

Amendement 54
Malcolm Harbour, Toine Manders

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 33

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 33 Schrappen
Formeel bezwaar tegen geharmoniseerde 

normen
Wanneer een lidstaat of de Commissie 
formeel bezwaar heeft tegen de in 
artikel 32 bedoelde geharmoniseerde 
normen, is artikel 15 van toepassing.

Or. en

Motivering

Er wordt momenteel gewerkt aan een horizontale herziening van de wetgeving inzake het 
normalisatiesysteem in de EU (2011/0150(COD)), waarbij ook deze algemene bepaling over 
bezwaren tegen normen aan bod komt. Daarom dient dit artikel te worden geschrapt in dit 
voorstel voor een sectorale richtlijn. In een bijbehorend amendement op overweging 6 wordt 
verwezen naar de normalisatieverordening.

Amendement 55
Malcolm Harbour, Toine Manders

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 49 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De onder a) bedoelde wijzigingen kunnen 
ook betrekking hebben op de 

De onder a) bedoelde wijzigingen kunnen 
ook betrekking hebben op de 
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referentiebrandstoffen en op de 
voorschriften voor het testen van uitlaat- en 
geluidsemissies, alsook op 
duurzaamheidscriteria.

referentiebrandstoffen en op de 
voorschriften voor het testen van uitlaat- en 
geluidsemissies, alsook op 
duurzaamheidscriteria. Dergelijke 
wijzigingen kunnen met name betrekking 
hebben op testcycli voor hybride motoren 
en de opneming van met biobrandstoffen 
bijgemengde testbrandstoffen in de in 
bijlage I, deel B, punt 2, vermelde tabel 
van testbrandstoffen, zodra over deze 
testbrandstoffen overeenstemming is 
bereid in de vorm van internationaal 
aanvaarde normen.

Or. en

Motivering

Vervangt de amendementen 17 en 18 uit het ontwerpverslag, die zullen worden ingetrokken, 
en verduidelijkt de omvang van de bevoegdheidsdelegatie aan de Commissie.

Amendement 56
Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Toine Manders, Matteo Salvini, Damien Abad

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 53 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 53 bis
Evaluatie

Uiterlijk op …* brengt de Commissie aan 
het Europees Parlement en de Raad 
verslag uit over de haalbaarheid van 
invoering van een stelsel van categorieën 
vaartuigontwerpen op basis van 
bestendigheid tegen windkracht en 
golfhoogte, rekening houdend met de 
ontwikkelingen op het gebied van de 
internationale normalisatie. In dat verslag 
wordt een evaluatie opgenomen van de 
gevolgen van de invoering van een 
dergelijk stelsel voor de 
scheepsbouwsector. In voorkomend geval 
gat het verslag vergezeld van een 
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wetgevingsvoorstel.
_____________
* PB: gelieve de datum in te voegen: twee 
jaar na de in artikel 57, lid 1, tweede 
alinea, bedoelde datum.

Or. en

Motivering

Als alternatief voor de herziene categorieën vaartuigontwerpen die de rapporteur in het 
ontwerpverslag voorstelt en in de amendementen op dat ontwerpverslag bijstelt, wordt het in 
dit amendement aan de Commissie overgelaten om hierover met de belanghebbenden 
diepgaand overleg te voeren en binnen een redelijke termijn verslag uit te brengen. De 
IMCO-coördinatoren hebben besloten een achtergronddocument te laten opstellen met een 
beoordeling van de voordelen van de herziene categorieën vaartuigontwerpen, zodat de leden 
van IMCO met kennis van zaken tussen beide opties kunnen kiezen.

Amendement 57
Malcolm Harbour, Toine Manders

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 58 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten belemmeren niet dat 
producten op de markt aangeboden of in 
bedrijf gesteld worden die onder 
Richtlijn 94/25/EG vallen en in 
overeenstemming met die richtlijn zijn, 
wanneer die producten vóór [dd/mm/jjjj] 
(1 jaar na de in artikel 57, tweede alinea, 
bedoelde datum) in de handel gebracht of 
in gebruik genomen zijn.

1. De lidstaten belemmeren niet dat 
producten op de markt aangeboden of in 
bedrijf gesteld worden die onder Richtlijn 
94/25/EG vallen en in overeenstemming 
met die richtlijn zijn, wanneer die 
producten vóór ...* in de handel gebracht 
of in gebruik genomen zijn.

_____________
* PB: de in artikel 57, lid 1, tweede alinea, 
bedoelde datum invoegen of, indien dat 
later is, 31 december 2014.  

Or. en
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Motivering

Correctie van een fout in am. 30 in het ontwerpverslag, dat zal worden ingetrokken, maar de 
bedoeling blijft dezelfde. Behalve voor benzinemotoren met vonkontsteking, die onder de 
speciale bepalingen van artikel 58, lid 2, vallen, geldt voor de fabrikanten van andere typen 
motoren dat ze vanaf eind 2014 aan deze richtlijn kunnen voldoen, en in dit amendement 
wordt voorgesteld dat dit duidelijk in de richtlijn wordt vermeld.

Amendement 58
Toine Manders

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 58 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 58 bis
Nieuwe wetgevingsvoorstellen

De Commissie overweegt 
wetgevingsvoorstellen in te dienen bij het 
Europees Parlement en de Raad, 
waardoor vaarlicenties op Unieniveau 
worden geharmoniseerd, alsook periodiek, 
dat wil zeggen elke vijf jaar, technische 
controles plaatsvinden waarbij tevens de 
apparatuur aan boord waarbij gas wordt 
gebruikt of andere explosieve gassen op 
veiligheid wordt gecontroleerd op de 
vaartuigen, zodat ze te allen tijde aan de 
veiligheidseisen voldoen, en waardoor het 
gebruik van landbouwdiesel wordt 
ontmoedigd om belastingvlucht te 
voorkomen.

Or. nl

Motivering

[Als dit amendement wordt goedgekeurd, wordt het als artikel 58 bis in het eindverslag 
opgenomen]

Amendement 59
Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Toine Manders, Matteo Salvini, Damien Abad
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Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – deel A – punt 1 – punt A

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

A. OCEAAN: Ontworpen voor lange 
reizen van hoofdzakelijk zelfstandig 
opererende vaartuigen, waarbij de
windkracht meer dan 8 (schaal van 
Beaufort) en de significante golfhoogte 
meer dan 4 m kunnen bedragen, maar 
waarbij zich geen abnormale 
omstandigheden voordoen.

A. Een pleziervaartuig van 
ontwerpcategorie A wordt geacht te zijn 
ontworpen voor de vaart bij een 
windkracht die meer dan 8 (schaal van 
Beaufort) en een significante golfhoogte 
die 4 m of meer kan bedragen, maar 
waarbij zich geen abnormale 
omstandigheden voordoen, zoals storm, 
zware storm, orkaan, tornado en extreme 
zeegang of abnormale golven.

Or. en

Motivering

Er is nader overleg met de belanghebbenden geweest over aanpassing van de definities. In 
deze nieuwe definitie wordt de bestaande ontwerpcategorie A gehandhaafd, maar zijn het 
gebied en het soort navigatie ("oceaan") geschrapt, omdat het veeleer de omstandigheden 
(wind en golfhoogte) zijn waar de bemanning van het pleziervaartuig rekening mee moet 
houden. Ook blijven de bestaande grenzen voor windkracht en significante golfhoogte 
bestaan, maar wordt rechtszekerheid geboden door de abnormale omstandigheden te 
beschrijven. De amendementen 22, 23 en 24 uit het ontwerpverslag worden bijgevolg 
ingetrokken.

Amendement 60
Mitro Repo, Eija-Riitta Korhola

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – deel A – punt 1 – punt A

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

A. OCEAAN: Ontworpen voor lange 
reizen van hoofdzakelijk zelfstandig 
opererende vaartuigen, waarbij de 
windkracht meer dan 8 (schaal van 
Beaufort) en de significante golfhoogte 
meer dan 4 m kunnen bedragen, maar 
waarbij zich geen abnormale 
omstandigheden voordoen.

A. OCEAAN: Een pleziervaartuig van 
ontwerpcategorie A wordt geacht te zijn 
ontworpen voor de vaart onder 
omstandigheden waarin de windkracht 
meer dan 8 (schaal van Beaufort) en de 
significante golfhoogte meer dan 4 m 
kunnen bedragen, maar waarbij zich geen 
abnormale omstandigheden voordoen.
Onder abnormale omstandigheden vallen 
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orkanen, tornado's, abnormale golven en 
andere situaties waarin de windkracht 
meer dan 10 (schaal van Beaufort) en/of 
de golfhoogte meer dan 7 m kunnen 
bedragen.

Or. en

Motivering

Aangezien pleziervaartuigen met een lengte van maximaal 24 m niet tegen wervelstormen 
bestand zijn, moeten in de richtlijn omwille van de consumentenbescherming bovengrenzen 
worden vermeld, zoals 10 bft en/of een golfhoogte van 7 m.

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

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – deel A – punt 1 – punt B

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

B. ZEE: Ontworpen voor zeereizen bij ten 
hoogste windkracht 8 en een significante 
golfhoogte van maximaal 4 m.

B. Een pleziervaartuig van 
ontwerpcategorie B wordt geacht te zijn
ontworpen voor de vaart bij ten hoogste 
windkracht 8 en een significante 
golfhoogte van maximaal 4 m.

Or. en

Motivering

Er is nader overleg met de belanghebbenden geweest over aanpassing van de definities. In 
deze nieuwe definitie wordt de bestaande ontwerpcategorie B gehandhaafd, maar zijn het 
gebied en het soort navigatie ("zee") geschrapt, omdat het veeleer de omstandigheden (wind 
en golfhoogte) zijn waar de bemanning van het pleziervaartuig rekening mee moet houden. 
Amendement 25 uit het ontwerpverslag wordt bijgevolg ingetrokken.

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

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – deel A – punt 1 – punt C
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

C. KUST: Ontworpen voor de vaart in 
kustwateren, grote baaien, 
riviermondingen, meren en rivieren bij 
ten hoogste windkracht 6 en een 
significante golfhoogte van maximaal 2 m.

C. Een vaartuig van ontwerpcategorie C 
wordt geacht te zijn ontworpen voor 
gebruik bij ten hoogste windkracht 6 en 
een significante golfhoogte van maximaal 
2 m.

Or. en

Motivering

Er is nader overleg met de belanghebbenden geweest over aanpassing van de definities. In 
deze nieuwe definitie wordt de bestaande ontwerpcategorie C gehandhaafd, maar zijn het 
gebied en het soort navigatie ("kust") geschrapt, omdat het veeleer de omstandigheden (wind 
en golfhoogte) zijn waar de bemanning van het pleziervaartuig rekening mee moet houden. 
Amendement 26 uit het ontwerpverslag wordt bijgevolg ingetrokken.

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

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – deel A – punt 1 – punt D

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

D. BESCHUTTE WATEREN: Ontworpen 
voor de vaart in beschutte wateren onder 
de kust, in kleine baaien, kleine meren, 
rivieren en kanalen bij ten hoogste 
windkracht 4 en een significante 
golfhoogte van maximaal 0,3 m, waarbij 
incidenteel, bijvoorbeeld ten gevolge van 
passerende vaartuigen, golven van 
maximaal 0,5 m kunnen voorkomen.

D. Een vaartuig van ontwerpcategorie D 
wordt geacht te zijn ontworpen voor 
gebruik bij ten hoogste windkracht 4 en 
een significante golfhoogte van maximaal 
0,3 m, waarbij incidenteel golven van 
maximaal 0,5 m kunnen voorkomen.

Or. en

Motivering

Er is nader overleg met de belanghebbenden geweest over aanpassing van de definities. In 
deze nieuwe definitie wordt de bestaande ontwerpcategorie D gehandhaafd, maar zijn het 
gebied en het soort navigatie ("beschutte wateren") geschrapt, omdat het veeleer de 
omstandigheden (wind en golfhoogte) zijn waar de bemanning van het pleziervaartuig 
rekening mee moet houden. Amendement 27 uit het ontwerpverslag wordt bijgevolg 
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ingetrokken.

Amendement 64
Andreas Schwab, Othmar Karas

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – deel A – punt 2 – punt 2.1 – alinea 1 – punt 30

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30) het land van fabricage, (b) de landencode van de lidstaat die de 
fabrikantencode afgeeft,

Or. en

Amendement 65
Andreas Schwab, Othmar Karas

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – deel A – punt 5 – punt 5.1 – punt 5.1.5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5.1.5 bis Met helmstok bestuurde 
buitenboordmotoren 
Met een helmstok bestuurde 
buitenboordmotoren moeten worden 
uitgerust met een noodstopvoorziening die 
met de stuurman kan worden verbonden 
(noodstopschakelaar met seizing).

Or. en

Amendement 66
Malcolm Harbour, Toine Manders

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – deel A – punt 5 – punt 5.3 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Er moet voor ventilatie worden gezorgd Er moet voor ventilatie worden gezorgd 
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om de opeenhoping van eventuele door 
accu’s geproduceerde gassen te 
voorkomen. De accu’s moeten stevig 
bevestigd en tegen inkomend water 
beschermd worden.

om de opeenhoping van explosieve gassen 
te voorkomen. De accu’s moeten stevig 
bevestigd en tegen inkomend water 
beschermd worden.

Or. en

Motivering

Aanpassing van am. 36 uit het ontwerpverslag. Gasexplosies vormen het grootste risico op 
schepen en staan dus centraal in de veiligheidsaanpak. Met dit amendement wordt het 
toepassingsgebied van deze veiligheidsmaatregel nog breder.


