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Ändringsförslag 40
Malcolm Harbour, Toine Manders

Förslag till direktiv
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) I Europaparlamentets och rådets beslut 
nr 768/2008/EG av den 9 juli 2008 om en 
gemensam ram för saluföring av produkter 
fastställs gemensamma principer och 
referensbestämmelser för lagstiftning i 
enlighet med den nya metoden. För att 
säkerställa förenlighet med annan 
sektorsspecifik produktlagstiftning bör 
vissa bestämmelser i detta direktiv 
anpassas till det beslutet, såvida inte 
särskilda omständigheter i olika sektorer 
kräver en annan lösning. Vissa definitioner, 
allmänna skyldigheter för ekonomiska 
aktörer, presumtion om överensstämmelse, 
formell invändning mot harmoniserade 
standarder, regler för CE-märkning, krav 
på organen för bedömning av 
överensstämmelse, anmälningsförfaranden 
samt bestämmelser om förfaranden för att 
hantera produkter som utgör en risk bör 
därför anpassas till det beslutet.

(6) I Europaparlamentets och rådets beslut 
nr 768/2008/EG av den 9 juli 2008 om en 
gemensam ram för saluföring av produkter 
fastställs gemensamma principer och 
referensbestämmelser för lagstiftning i 
enlighet med den nya metoden. För att 
säkerställa förenlighet med annan 
sektorsspecifik produktlagstiftning bör 
vissa bestämmelser i detta direktiv 
anpassas till det beslutet, såvida inte 
särskilda omständigheter i olika sektorer 
kräver en annan lösning. Vissa definitioner, 
allmänna skyldigheter för ekonomiska 
aktörer, presumtion om överensstämmelse, 
regler för CE-märkning, krav på organen 
för bedömning av överensstämmelse, 
anmälningsförfaranden samt bestämmelser 
om förfaranden för att hantera produkter 
som utgör en risk bör därför anpassas till 
det beslutet. I Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) nr [.../...] ... om 
europeisk standardisering1* föreskrivs ett 
förfarande för invändningar mot 
harmoniserade standarder när dessa inte 
helt uppfyller kraven i detta direktiv.
_____________
1 EUT L ...
* EUT: Vänligen infoga nummer, datum 
och EUT-hänvisning för denna 
förordning. 

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget ska jämföras med Malcolm Harbours ändringsförslag till artiklarna 15 
och 33.
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Ändringsförslag 41
Malcolm Harbour, Toine Manders

Förslag till direktiv
Skäl 20a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20a) För motorer anpassade till marint 
bruk, där ursprungsmotorn redan är 
typgodkänd i enlighet med 
direktiv 97/68/EG1 eller 
direktiv 2005/55/EG2, bör tillverkarna
kunna lita på det bevis på 
överensstämmelse som utfärdats av 
motorns ursprungliga tillverkare om inte 
dessa anpassningar har ändrat 
egenskaperna för avgasutsläppen. 
Definitionen av tillverkare i detta direktiv 
bör därför ändras så att det klargörs vad 
som ingår i ”tillverkningsverksamhet”.
______________
1 Europaparlamentets och rådets 
direktiv 97/68/EG av den 
16 december 1997 om tillnärmning av 
medlemsstaternas lagstiftning om 
åtgärder mot utsläpp av gas- och 
partikelformiga föroreningar från 
förbränningsmotorer som skall monteras i 
mobila maskiner som inte är avsedda att 
användas för transporter på väg 
(EGT L 59, 27.2.1998, s. 1).
2 Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2005/55/EG av den 
28 september 2005 om tillnärmning av 
medlemsstaternas lagstiftning om 
åtgärder mot utsläpp av gas- och 
partikelformiga föroreningar från 
motorer med kompressionständning som 
används i fordon samt mot utsläpp av 
gasformiga föroreningar från motorer 
med gnisttändning drivna med naturgas 
eller gasol vilka används i fordon 
(EUT L 275, 20.10.2005, s. 1).
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Or. en

Motivering

Ändringsförslaget ska jämföras med Malcolm Harbours ändringsförslag till artikel 3.1.13. 
Tillverkare som anpassar motorer till marint bruk har tidigare råkat ut för viss oklarhet 
angående rättsläget när det gäller motorns certifiering. En ändring av definitionen av 
tillverkare i detta direktiv garanterar att den nuvarande oklarhet som tillverkare som inte 
ändrar egenskaperna för motorns utsläpp råkat ut för nu kan vara säkra på att kunna 
använda det bevis på överensstämmelse som tillverkaren av den ursprungliga motorn har 
utfärdat.

Ändringsförslag 42
Malcolm Harbour, Toine Manders

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.
Provningscykler bör utvecklas för alla 
förbränningsmotorer som ingår i 
framdrivningssystemet, även motorer med 
hybriddrift.

Or. en

Motivering

Detta ändrar ordalydelsen i ändringsförslag 4 i förslaget till betänkande och omfattar 
dessutom ändringsförslag 3, som föredraganden följaktligen tänker dra tillbaka. Jämfört med 
ändringsförslag 10 i förslaget till betänkande, som behålls, klargör det på ett lämpligt sätt att 
uppladdningsmotorer som används i seriella hybridinstallationer faktiskt omfattas av 
direktivets tillämpningsområde.

Ändringsförslag 43
Toine Manders

Förslag till direktiv
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Skäl 28

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) 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, och att det måste 
utföras systematiska kontroller av 
överensstämmelsen för att denna 
CE-märkning ska få användas.

Or. nl

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

Förslag till direktiv
Skäl 31a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(31a) För att informationen om vad som 
är en acceptabel driftsmiljö för 
vattenfarkoster ska bli tydlig bör namnen 
på båtkategorierna, som kunde verka 
vilseledande för användarna, nu grunda 
sig på miljöförhållanden som är 
avgörande för sjöfart, nämligen 
vindstyrka och våghöjd, i stället för på 
angivelse av sjöfartsområde och 
sjöfartstyp.

Or. en

Motivering

Ett skäl om båtkategorier som förtydligar ämnet.

Ändringsförslag 45
Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Toine Manders, Matteo Salvini, Damien Abad
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Förslag till direktiv
Skäl 31b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(31b) De miljöförhållanden som anges i 
kategori A kan uppstå under längre 
färder, till exempel över hav eller i 
kustfarvatten och inomskärs, där man är 
oskyddad från vind och vågor i flera 
hundratals sjömil. De förhållanden som 
anges i kategori B kan uppstå under 
färder av tillräcklig längd utanför öppen 
kust och utomskärs och vid kuster där 
man inte alltid omedelbart kan få skydd. 
Sådana förhållanden kan också uppstå på 
innanhav som är tillräckligt stora för att 
generera denna våghöjd. De förhållanden 
som anges i kategori C kan uppstå på 
utsatta innanhav, i flodmynningar och i 
kustfarvatten under måttliga 
väderförhållanden. De förhållanden som 
anges i kategori D kan uppstå på 
skyddade innanhav och kustfarvatten 
under goda väderförhållanden.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag är en detaljerad förklaring av de ändrade (dvs. nyligen föreslagna) 
båtkategorierna i förslaget till betänkande.

Ändringsförslag 46
Malcolm Harbour, Toine Manders

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 

(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 
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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.

kommissionen när det gäller ändringar av 
bilaga I del B avsnitt 2, särskilt för att 
inbegripa provningscykler för 
hybridmotorer och för att införa 
provningsbränslen som blandats med 
biobränsle i tabellen över 
provningsbränslen när dessa 
provningsbränslen har godtagits 
internationellt, 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.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag är en teknisk anpassning av ändringsförslag 6 i förslaget till 
betänkande som kommer att dras tillbaka. Ändringsförslaget återspeglar fortfarande de 
ändringar som är nödvändiga på grund av nya sammansättningar av biobränsle och 
införandet av hybridsystem.

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

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. fritidsbåt: varje båt avsedd för sport- och 
fritidsändamål, oavsett typ och 
framdrivningssätt, med en skrovlängd på 
2,5 m–24 m, mätt enligt den harmoniserade 
standarden,

2. fritidsbåt: varje fartyg avsett för sport-
och fritidsändamål, oavsett typ och 
framdrivningssätt, med en skrovlängd på 
2,5 m–24 m, mätt enligt den harmoniserade 
standarden,

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag ändrar ändringsförslag 8 i förslaget till betänkande genom att anpassa 
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definitionen av fritidsbåt till den internationella standarden för ”fartyg”. Likaså anpassas 
definitionen av fritidsbåt till hänvisningen till ”fartyg” i ändringsförslag 9 i förslaget till 
betänkande, som ger en definition av vattenskoter. Det finns ingen definition av ”båt” i detta 
förslag till direktiv. Ändringsförslag 8 i förslaget till betänkande kommer därför att dras 
tillbaka.

Ändringsförslag 48
Malcolm Harbour, Toine Manders

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

13. tillverkare: varje fysisk eller juridisk 
person som tillverkar en produkt eller som 
låter konstruera eller tillverka en produkt 
och saluför denna produkt, i eget namn 
eller under eget varumärke,

13. tillverkare: varje fysisk eller juridisk 
person som tillverkar en produkt eller som 
låter konstruera eller tillverka en produkt 
och saluför denna produkt, i eget namn 
eller under eget varumärke; detta ska 
omfatta alla fysiska eller juridiska 
personer som anpassar motorer till marint 
bruk när ursprungsmotorn redan är 
typgodkänd i enlighet med 
direktiv 97/68/EG eller 
direktiv 2005/55/EG utan att ändra 
motorns egenskaper för avgasutsläpp.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag undanröjer de nuvarande oklarheterna i fråga om tillverkare som 
anpassar motorer till marint bruk och inte ändrar motorns utsläppsegenskaper genom att 
garantera att de nu utan tvekan kan använda den ursprungliga motortillverkarens bevis på 
överensstämmelse.

Ändringsförslag 49
Malcolm Harbour, Toine Manders

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 4 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna får inte förhindra att 4. Medlemsstaterna får inte förhindra att 
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något av följande tillhandahålls på 
marknaden eller tas i bruk:

framdrivningsmotorer, installerade i 
vattenfarkoster eller ej, som 
överensstämmer med detta direktiv
tillhandahålls på marknaden eller tas i 
bruk.

a) Framdrivningsmotorer, installerade i 
vattenfarkoster eller ej, som 
överensstämmer med detta direktiv.
b) Motorer som är typgodkända enligt 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 97/68/EG1 och som 
överensstämmer med 
utsläppsgränsvärdena för steg IIIA, IIIB 
eller steg IV för motorer med 
kompressionständning som används för 
andra tillämpningar än framdrivning av 
fartyg i inlandssjöfart, lokomotiv och 
motorvagnar, i enlighet med bilaga I 
punkt 4.1.2. till det direktivet.
c) Motorer som är typgodkända enligt 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2005/55/EG2 när tillverkaren, i 
enlighet med bilaga IV punkt 9, försäkrar 
att motorn kommer att uppfylla kraven för 
avgasutsläpp i detta direktiv när den är 
installerad i en vattenfarkost enligt 
tillverkarens anvisningar.

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.

Ändringsförslag 50
Malcolm Harbour, Toine Manders
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Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Punkt 4 ska också gälla för
a) motorer som är typgodkända enligt 
direktiv 97/68/EG och som 
överensstämmer med 
utsläppsgränsvärdena för steg IIIA, IIIB 
eller IV för motorer med 
kompressionständning som används för 
andra tillämpningar än framdrivning av 
fartyg i inlandssjöfart, lokomotiv och 
motorvagnar, i enlighet med bilaga I 
punkt 4.1.2. till det direktivet, och
b) motorer som är typgodkända enligt 
direktiv 2005/55/EG,
när tillverkaren, i enlighet med bilaga IV 
punkt 9, försäkrar att motorn kommer att 
uppfylla kraven för avgasutsläpp i detta 
direktiv när den är installerad i en 
vattenfarkost enligt tillverkarens 
anvisningar.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget rättar till ett formateringsfel i kommissionens förslag och säkerställer att 
denna bestämmelse från det nuvarande direktivet om fritidsbåtar (94/25/EG) överförs på ett 
effektivt sätt som dessutom är tydligare än i kommissionens förslag.

Ändringsförslag 51
Toine Manders

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om bedömningen har visat att produkten 
uppfyller de tillämpliga kraven ska 
tillverkarna upprätta en EU-försäkran om 
överensstämmelse i enlighet med artikel 16 

Om bedömningen har visat att produkten 
uppfyller de tillämpliga kraven ska 
tillverkarna upprätta en EU-försäkran om 
överensstämmelse i enlighet med artikel 16 
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och utföra CE-märkningen i enlighet med 
artikel 18.1.

och utföra CE-märkningen i enlighet med 
artikel 18.1; CE-märkningen kan när som 
helst kontrolleras.

Or. nl

Ändringsförslag 52
Andreas Schwab, Othmar Karas

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Tillverkarna ska se till att produkten 
åtföljs av bruksanvisningar och 
säkerhetsföreskrifter på ett eller flera språk 
som lätt kan förstås av konsumenterna och 
andra slutanvändare och som bestämts av 
den berörda medlemsstaten.

7. Tillverkarna ska se till att produkten 
åtföljs av bruksanvisningar och 
säkerhetsföreskrifter på ett eller flera språk 
som lätt kan förstås av konsumenterna och 
andra slutanvändare i de medlemsstater
där de saluför sina produkter. Språket ska 
bestämmas av den berörda medlemsstaten.

Or. en

Ändringsförslag 53
Malcolm Harbour, Toine Manders

Förslag till direktiv
Artikel 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 15 utgår
Formell invändning mot harmoniserade 

standarder
1. När en medlemsstat eller kommissionen 
anser att en harmoniserad standard inte 
helt uppfyller de krav som den omfattar 
och som fastställs i artikel 4.1 och 
bilaga I, ska kommissionen eller den 
berörda medlemsstaten ta upp frågan i 
den kommitté som inrättats på grundval 
av artikel 5 i direktiv 98/34/EG och 
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redovisa sina skäl för detta. Kommittén 
ska, efter att ha hört de relevanta 
europeiska standardiseringsorganen, yttra 
sig utan dröjsmål.
2. Mot bakgrund av kommitténs yttrande 
ska kommissionen besluta att 
offentliggöra, inte offentliggöra, 
offentliggöra med begränsningar, behålla, 
behålla med begränsningar eller dra 
tillbaka hänvisningarna till den berörda 
harmoniserade standarden i eller från 
Europeiska unionens officiella tidning.
3. Kommissionen ska underrätta det 
berörda europeiska 
standardiseringsorganet om detta och vid 
behov begära en översyn av de berörda 
harmoniserade standarderna.

Or. en

Motivering

En horisontell översyn av lagstiftningen om EU:s standardiseringssystem, som omfattar 
denna allmänna bestämmelse om invändningar mot standarder, är för närvarande på gång 
(2011/0150(COD)), vilket är förklaringen till att vi bör stryka denna artikel i förslaget till 
sektorsdirektiv. Ett motsvarande ändringsförslag till skäl 6 hänvisar till förordningen om 
standardisering.

Ändringsförslag 54
Malcolm Harbour, Toine Manders

Förslag till direktiv
Artikel 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 33 utgår
Formell invändning mot harmoniserade 

standarder
Om en medlemsstat eller kommissionen 
har en formell invändning mot de 
harmoniserade standarder som avses i 
artikel 32, ska bestämmelserna i artikel 15 
tillämpas.
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Or. en

Motivering

En horisontell översyn av lagstiftningen om EU:s standardiseringssystem, som omfattar 
denna allmänna bestämmelse om invändningar mot standarder, är för närvarande på gång 
(2011/0150(COD)), vilket är förklaringen till att vi bör stryka denna artikel i förslaget till 
sektorsdirektiv. Ett motsvarande ändringsförslag till skäl 6 hänvisar till förordningen om 
standardisering.

Ändringsförslag 55
Malcolm Harbour, Toine Manders

Förslag till direktiv
Artikel 49 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De ändringar som avses i led a kan omfatta 
ändringar i fråga om referensbränslen, 
kraven för provning av avgasutsläpp och 
buller samt hållbarhetskriterier.

De ändringar som avses i led a kan omfatta 
ändringar i fråga om referensbränslen, 
kraven för provning av avgasutsläpp och 
buller samt hållbarhetskriterier. Sådana 
ändringar kan framför allt omfatta 
provningscykler för hybridmotorer och 
införa provningsbränslen som blandats 
med biobränsle i tabellen över 
provningsbränslen i bilaga I del B 
avsnitt 2 när dessa provningsbränslen har 
godkänts i form av internationellt 
godtagna standarder.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag ersätter ändringsförslag 17 och 18 i förslaget till betänkande som 
kommer att dras tillbaka. Dessutom klargörs omfattningen av de befogenheter som delegeras 
till kommissionen.

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

Förslag till direktiv
Artikel 53a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 53a
Översyn

Kommissionen ska senast ...* överlämna 
en rapport till Europaparlamentet och 
rådet om huruvida det är möjligt att 
införa ett system med båtkategorier som 
bygger på förmågan att stå emot 
vindstyrka och våghöjd, med hänsyn till 
utvecklingen när det gäller internationell 
standardisering. Rapporten ska innehålla 
en bedömning av konsekvenserna för 
båttillverkningsindustrin av att införa ett 
sådant system. Rapporten ska behov 
åtföljas av ett lagstiftningsförslag.
_____________
* EUT: Vänligen infoga det datum som 
infaller två år efter den dag som anges i 
artikel 57.1 andra stycket.

Or. en

Motivering

Som ett alternativ till de ändrade båtkategorier som föredraganden föreslog i förslaget till 
betänkande och som ändrades i ändringsförslagen till detta förslag till betänkande 
föreskriver detta ändringsförslag att kommissionen ska genomföra ett omfattande samråd 
med de berörda parterna om detta ämne och lägga fram en rapport i rimlig tid. 
IMCO:s samordnare har gått med på att låta utarbeta en rapport för att bedöma de relativa 
fördelarna med de ändrade båtkategorierna, så att IMCO:s ledamöter kan fatta ett 
välgrundat omröstningsbeslut om de båda alternativen.

Ändringsförslag 57
Malcolm Harbour, Toine Manders

Förslag till direktiv
Artikel 58 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna får inte förhindra att 
produkter som omfattas av 
direktiv 94/25/EG och som 

1. Medlemsstaterna får inte förhindra att 
produkter som omfattas av 
direktiv 94/25/EG och som 
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överensstämmer med det direktivet 
tillhandahålls på marknaden eller tas i bruk 
och som tillhandahölls på marknaden eller 
togs i bruk före den [dd/mm/åååå ](ett år 
efter den dag som avses i artikel 57.1 
andra stycket).

överensstämmer med det direktivet 
tillhandahålls på marknaden eller tas i bruk 
och som tillhandahölls på marknaden eller 
togs i bruk före den ...*.

_____________
* EUT: Vänligen infoga det datum som 
avses i artikel 57.1 andra stycket eller den 
31 december 2014, beroende på vilket som 
infaller senast.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget rättar till ett misstag i ändringsförslag 20 i förslaget till betänkande som 
kommer att dras tillbaka. Avsikten är emellertid densamma: Bortsett från när det gäller 
motorer som arbetar enligt ottoprincipen (ottomotorer) och som omfattas av den särskilda 
bestämmelsen i artikel 58.2 kommer motortillverkare av andra motortyper att kunna följa 
direktivet från och med i slutet av 2014. I ändringsförslaget föreslås därför att detta klargörs 
i direktivet.

Ändringsförslag 58
Toine Manders

Förslag till direktiv
Artikel 58a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 58a
Nya lagstiftningsförslag

Kommissionen ska överväga att lägga 
fram lagstiftningsförslag för 
Europaparlamentet och rådet om att 
harmonisera tillstånden för 
vattenfarkoster på EU-nivå, införa 
tekniska inspektioner ombord på fartyg 
för att regelbundet (vart femte år) 
kontrollera säkerheten på den utrustning 
ombord som drivs av gas – och andra 
explosiva gaser – för att säkerställa att 
fartygen alltid uppfyller säkerhetskraven 
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och förhindra skatteundandragande 
genom att begränsa användningen av 
jordbruksdiesel.

Or. nl

Motivering

(Om detta ändringsförslag antas kommer det att införas som artikel 58a i det slutliga 
betänkandet.)

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

Förslag till direktiv
Bilaga I – del A – punkt 1 – led A

Kommissionens förslag Ändringsförslag

A. OCEAN: Konstruerade för längre 
färder då vindstyrkan kan överstiga 8 
(Beaufort-skalan) och det kan förekomma
signifikanta våghöjder på 4 m eller mer, 
med undantag för onormala förhållanden, 
och båtar som huvudsakligen kan klara 
sig själva.

A. Fritidsbåtar i kategori A betraktas vara 
konstruerade för vindar som kan överstiga
vindstyrka 8 (Beaufortskalan) och 
signifikanta våghöjder på 4 m eller mer, 
med undantag för onormala förhållanden, 
till exempel storm, svår storm, orkan, 
tromb och våldsam sjö eller kraftiga 
vågor.

Or. en

Motivering

Efter ytterligare samråd med berörda parter för att anpassa definitionerna behålls den 
befintliga kategori A i denna nya definition. Däremot stryks sjöfartsområdet och sjöfartstypen 
(Ocean) eftersom de förhållanden som användaren bör ta hänsyn till är vindstyrkan och 
våghöjden. I definitionen behålls också de nuvarande begränsningarna när det gäller 
vidstyrka och våghöjd, men det skapas rättslig förutsebarhet genom det ges exempel på 
onormala förhållanden. Ändringsförslagen 22, 23 och 24 i förslaget till betänkande kommer 
därför att dras tillbaka.

Ändringsförslag 60
Mitro Repo, Eija-Riitta Korhola
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Förslag till direktiv
Bilaga I – del A – punkt 1 – led A

Kommissionens förslag Ändringsförslag

A. OCEAN: Konstruerade för längre 
färder då vindstyrkan kan överstiga 8 
(Beaufort-skalan) och det kan förekomma
signifikanta våghöjder på 4 m eller mer, 
med undantag för onormala förhållanden,
och båtar som huvudsakligen kan klara 
sig själva.

A. OCEAN: Fritidsbåtar i kategori A 
betraktas vara konstruerade för att 
framföras under förhållanden då 
vindstyrkan kan överstiga 8 
(Beaufortskalan) och den signifikanta 
våghöjden kan överstiga 4 m, med 
undantag för onormala förhållanden. 
Sådana onormala förhållanden omfattar 
orkaner, tromber, kraftiga vågor eller 
andra situationer då vindstyrkan kan 
överstiga 10 enligt Beaufortskalan 
och/eller våghöjden kan överstiga 7 m.

Or. en

Motivering

Eftersom fritidsbåtar under 24 meters längd inte kan stå emot cykloner bör direktivet av 
konsumentsäkerhetsskäl ange vissa övre gränser, t.ex. 10 enligt Beaufortskalan och/eller en 
våghöjd på 7 m.

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

Förslag till direktiv
Bilaga I – del A – punkt 1 – led B

Kommissionens förslag Ändringsförslag

B. UTANFÖR ÖPPEN KUST OCH 
UTOMSKÄRS: Konstruerade för färder 
utanför kusten då vindstyrkan kan vara
upp till och med 8 och med en signifikant 
våghöjd på upp till och med 4 m.

B. Fritidsbåtar i kategori B betraktas vara 
konstruerade för en vindstyrka på upp till 
och med 8 och en signifikant våghöjd på 
upp till och med 4 m.

Or. en

Motivering

Efter ytterligare samråd med berörda parter för att anpassa definitionerna behålls den 
befintliga kategori B i denna nya definition. Däremot stryks sjöfartsområdet och sjöfartstypen 
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(Utanför öppen kust och utomskärs) eftersom de förhållanden som användaren bör ta hänsyn 
till är vindstyrkan och våghöjden. Ändringsförslag 25 i förslaget till betänkande kommer 
därför att dras tillbaka.

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

Förslag till direktiv
Bilaga I – del A – punkt 1 – led C

Kommissionens förslag Ändringsförslag

C. KUSTFARVATTEN OCH 
INOMSKÄRS: Konstruerade för färder 
nära kusten, i stora bukter, 
flodmynningar, sjöar och floder då 
vindstyrkan kan vara upp till och med 6 
och med en signifikant våghöjd på upp till 
och med 2 m.

C. Vattenfarkoster i kategori C betraktas 
vara konstruerade för en vindstyrka på upp 
till och med 6 och en signifikant våghöjd 
på upp till och med 2 m.

Or. en

Motivering

Efter ytterligare samråd med berörda parter för att anpassa definitionerna behålls den 
befintliga kategori C i denna nya definition. Däremot stryks sjöfartsområdet och sjöfartstypen 
(Kustfarvatten och inomskärs) eftersom de förhållanden som användaren bör ta hänsyn till är 
vindstyrkan och våghöjden. Ändringsförslag 26 i förslaget till betänkande kommer därför att 
dras tillbaka.

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

Förslag till direktiv
Bilaga I – del A – punkt 1 – led D

Kommissionens förslag Ändringsförslag

D. SKYDDADE VATTEN: Konstruerade 
för färder på skyddade kustvatten, i 
mindre bukter, på mindre sjöar, floder 
och kanaler då vindstyrkan kan vara upp 
till och med 4 och med en signifikant 
våghöjd på upp till och med 0,3 meter, med 
enstaka vågor på högst 0,5 meter, till 

D. Vattenfarkoster i kategori D betraktas 
vara konstruerade för en vindstyrka på upp 
till och med 4 och en signifikant våghöjd 
på upp till och med 0,3 m, med enstaka 
vågor på högst 0,5 meter.
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exempel från passerande fartyg.

Or. en

Motivering

Efter ytterligare samråd med berörda parter för att anpassa definitionerna behålls den 
befintliga kategori D i denna nya definition. Däremot stryks sjöfartsområdet och sjöfartstypen 
(Skyddade vatten) eftersom de förhållanden som användaren bör ta hänsyn till är vindstyrkan 
och våghöjden. Ändringsförslag 27 i förslaget till betänkande kommer därför att dras 
tillbaka.

Ändringsförslag 64
Andreas Schwab, Othmar Karas

Förslag till direktiv
Bilaga I – del A – punkt 2 – punkt 2.1 – punkt 1 – led 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(30) tillverkningsland, b) landskod för den medlemsstat som 
utfärdar tillverkningskoden,

Or. en

Ändringsförslag 65
Andreas Schwab, Othmar Karas

Förslag till direktiv
Bilaga I – del A – punkt 5 – punkt 5.1 – punkt 5.1.5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5.1.5a. Utombordsmotorer med rorkult 
Utombordsmotorer med rorkult ska vara 
utrustade med en nödstoppsanordning 
som kan kopplas till rorsmannen 
(nödstoppsreglage med säkerhetslina).

Or. en
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Ändringsförslag 66
Malcolm Harbour, Toine Manders

Förslag till direktiv
Bilaga I – del A – stycke 5 – punkt 5.3 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ventilation ska förhindra att eventuell gas 
från batterierna kan ansamlas. Batterierna 
ska vara ordentligt fastsatta och skyddade 
från inträngande vatten.

Ventilation ska förhindra att explosiv gas 
ansamlas. Batterierna ska vara ordentligt 
fastsatta och skyddade från inträngande 
vatten.

Or. en

Motivering

Ändring av ändringsförslag 36 i förslaget till betänkande. Gasexplosioner är den största 
faran och en central säkerhetsrisk på båtar. Ändringsförslaget utvidgar räckvidden för denna 
säkerhetsåtgärd.


