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KORT BEGRUNDELSE

Kommissionens forslag til revision af direktivet om fritidsfartøjer (94/25/EF) (RCD) har til 
formål at forbedre fritidsfartøjers og personlige fartøjers miljøpræstationer gennem en 
revision af grænseværdierne for skibsmotorers udstødningsemissioner og grænseværdierne for 
støj samt gennem en omfattende modernisering af de nuværende sikkerhedskrav. Initiativet 
har ligeledes til formål at sikre lige reguleringsbetingelser i forhold til EU's vigtigste 
handelspartnere og en problemfri funktion af det indre marked for personlige fartøjer. Dets 
anvendelsesområde omfatter motorbåde, sejlbåde, personlige fartøjer (vandscootere), deres 
motorer og de komponenter, der ikke anvendes til kommercielle formål. Den nye lovgivning 
forventes at træde i kraft medio 2015. 

Udstødningsemissioner

Gennem fastsættelsen af strengere grænseværdier for NOx og carbonhydrider (HC) bringer 
det reviderede direktiv reglerne for udstødningsemissioner fra motorer til fritidsfartøjer på 
linje med de strengere amerikanske regler. Med de samme grænseværdier på markederne i 
EU, USA, Canada og Japan vil EU-producenter kunne opnå en omkostningsbesparelse for så 
vidt angår udvikling, fremstilling og certificering af deres produktlinjer. Ordføreren er enig 
med Kommissionen og det korresponderende udvalgs ordfører om følgende: De foreslåede 
grænseværdier for udstødningsemissioner afspejler den skrappeste, men gennemførlige 
reduktion inden for de givne tidsrammer. Større reduktioner af alle tre forurenende emissioner 
(HC, NOx og CO) i gnisttændingsmotorer er kun mulige gennem efterbehandling af 
udstødningsgassen ved, at der indføres en trevejskatalysatorteknologi. Den nødvendige 
teknologi er imidlertid ikke tilstrækkeligt udviklet, og de investeringer, der skal til, er for dyre 
for industrien på nuværende tidspunkt. Endvidere tilslutter ordføreren sig Kommissionens 
forslag om en overgangsperiode på tre år for alle motorfabrikanter og yderligere tre år for små 
og mellemstore virksomheder, der bygger SI-udenbordsmotorer på ≤ 15 kW, med henblik på 
at sikre minimale økonomiske og sociale tab. 

Kommissionens forslag om et nyt krav til obligatorisk montering af holdingtanke eller 
vandbehandlingssystemer i fartøjer bør hilses velkommen af hensyn til miljøbeskyttelsen, idet 
de forhindrer udledning af spildevand til havet. 

Støjemissioner

Ordføreren tilslutter sig Kommissionens forslag om at fastholde de nuværende grænseværdier 
for støjemissioner, idet en yderligere reduktion ville kræve omfattende ændringer af 
motorernes konstruktion. Det må ikke glemmes, at støj fra fritidsfartøjer betinges af en række 
faktorer såsom motoren, skroget, antallet af både, hastigheden, brugerens adfærd, geografi og 
vejrforholdene. Derfor åbner direktivet mulighed for, at der kan træffes nationale 
foranstaltninger for at fastsætte strengere grænser, det kan f.eks. være fartgrænser, en 
minimumsafstand fra kysten eller et forbud mod både i særlige områder. Ordføreren mener, at 
en udveksling af synspunkter om bedste praksis mellem medlemsstaterne vil fremme 
relevante nationale bestemmelsers forholdsmæssighed og bidrage til, at der bliver truffet 
passende foranstaltninger. I denne forbindelse henviser ordføreren til en række sager ved Den 
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Europæiske Unions Domstol (navnlig sagerne C-142/05 og C-433/05). Ændringsforslag nr. 2 
og 5 har til formål at opfordre Kommissionen til at lette denne proces.

Sikkerhedskrav

Ordføreren understreger betydningen af den nye generelle sikkerhedsklausul, som udgør 
retsgrundlaget for at trække fartøjer tilbage fra markedet, hvis produktet ikke opfylder 
direktivets sikkerhedskrav, eller hvis produktet generelt udgør en fare for menneskers 
sikkerhed og sundhed eller for ejendom eller miljø. 

Ordføreren glæder sig over, at producenter, importører og distributører pålægges strengere 
forpligtelser til at påvise deres produkters overensstemmelse med lovgivningen (dvs. CE-
mærkning) via passende procedurer for vurdering af overensstemmelsen. Idet de fleste privat 
importerede både importeres fra tredjelande, glæder ordføreren sig over, at private importører 
nu udtrykkeligt er omfattet af direktivets krav om vurdering efter bygning. Med henblik på at 
sikre at disse både opfylder dette direktivs øgede krav, skal medlemsstaterne imidlertid sikre, 
at der udføres tilstrækkelig og effektiv kontrol ved både EU's ydre grænser og i selve Union.

Hybride teknologier

Ordføreren mener, at udviklingen af hybridmotorer for fritidsfartøjer bør tages i betragtning i 
direktivet som en innovativ løsning for fremdriftssystemer. Ordførerens ændringsforslag nr. 1, 
3, 6 og 7 sikrer, at innovative fremdriftsløsninger og prøvecyklusser for hybridmotorer 
omfattes af direktivet.

ÆNDRINGSFORSLAG

Transport- og Turismeudvalget opfordrer Udvalget om det Indre Marked og 
Forbrugerbeskyttelse, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag 
i sin betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til direktiv
Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) Der bør endvidere i fremtiden træffes 
passende foranstaltninger til at indsamle 
data om CO2-emissioner fra 
fritidsfartøjers og personlige fartøjers 
motorer.

Begrundelse

CO2-aftrykket fra de seks millioner fritidsfartøjer og personlige fartøjer bør beregnes, i første 
omgang for at vurdere problemets omfang og dernæst for at løse det. Ifølge Kommissionen 
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findes der fortsat ingen opgørelse over fritidsfartøjers og personlige fartøjers CO2-
emissioner.

Ændringsforslag 2

Forslag til direktiv
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Det er også hensigtsmæssigt at definere 
"vandfartøj bygget til egen brug" og "privat 
importør" specifikt for denne sektor for at 
fremme forståelsen og en ensartet 
anvendelse af dette direktiv.

(8) Det er også hensigtsmæssigt at definere 
"vandfartøj bygget til egen brug" og "privat 
importør" specifikt for denne sektor for at 
fremme forståelsen og en ensartet 
anvendelse af dette direktiv. Det er 
nødvendigt at udvide definitionen af 
“fremdriftsmotor” i direktiv 94/25/EF, 
således at den også omfatter innovative 
fremdriftsløsninger.

Begrundelse

Dette ændringsforslag har til formål at udvide definitionen af "fremdriftsmotorer", idet de nye 
hybride teknologier, som findes nu, og hvis anvendelse kan blive udbredt i fremtiden, ikke 
blev taget i betragtning i dette direktiv.

Ændringsforslag 3

Forslag til direktiv
Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12a) I lyset af den særlige karakter af de 
små og mellemstore virksomheder, der 
producerer fritidsfartøjer og personlige 
fartøjer, bør sådanne SMV'er være 
omfattet af en særlig form for støtte på 
grund af de betydelige investeringer, der 
er forbundet med denne form for 
virksomhed.

Ændringsforslag 4

Forslag til direktiv
Betragtning 15
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Når en importør bringer et produkt 
omfattet af dette direktiv i omsætning, bør 
vedkommende på produktet anføre sit navn 
og den adresse, hvorpå vedkommende kan 
kontaktes. Der bør kunne gøres 
undtagelse herfra i tilfælde, hvor en 
komponents størrelse eller art gør det 
umuligt at anføre navn og adresse.

(15) Når en importør bringer et produkt 
omfattet af dette direktiv i omsætning, bør 
vedkommende på produktet anføre sit navn 
og den adresse, hvorpå vedkommende kan 
kontaktes. I tilfælde, hvor en komponents 
størrelse eller art gør det umuligt at anføre 
navn og adresse, bør importøren vedlægge 
passende dokumentation, der kan 
muliggøre identifikation af en sådan 
komponent.

Ændringsforslag 5

Forslag til direktiv
Betragtning 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26) I overensstemmelse med 
nærhedsprincippet bør bestemmelserne i 
dette direktiv ikke berøre medlemsstaternes 
ret til at fastsætte krav, som de finder 
nødvendige vedrørende sejlads i visse 
farvande for at beskytte miljøet og 
vandvejenes infrastruktur og for at sikre 
sikkerheden på disse, forudsat at dette ikke 
kræver, at fartøjerne skal ændres på en 
måde, som ikke er fastsat i dette direktiv. 

(26) I overensstemmelse med 
nærhedsprincippet bør bestemmelserne i 
dette direktiv ikke berøre medlemsstaternes 
ret til at fastsætte krav, som de finder 
nødvendige vedrørende sejlads i visse 
farvande for at beskytte miljøet og 
vandvejenes infrastruktur og for at sikre 
sikkerheden på disse, forudsat at dette ikke 
kræver, at fartøjerne skal ændres på en 
måde, som ikke er fastsat i dette direktiv, 
og at disse bestemmelser er berettigede og 
står i det rette forhold til det mål, der skal 
nås. Kommissionen bør lette udvekslingen 
af bedste praksis mellem medlemsstaterne 
for anvendelse af artikel 5 i dette direktiv 
gennem indførelsen af et passende system 
for en sådan udveksling.

Begrundelse

Ordføreren mener, at en udveksling af synspunkter om bedste praksis mellem 
medlemsstaterne for anvendelse af artikel 5 vil bidrage til at undgå uforholdsmæssige 
foranstaltninger og bør fremmes af Kommissionen.
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Ændringsforslag 6

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 
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.

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

Begrundelse

Med dette ændringsforslag indføres hybridsystemerne i direktivet. Kommissionen havde ikke 
taget disse systemer i betragtning i forslaget til direktiv grundet manglende oplysninger på 
det tidspunkt.

Ændringsforslag 7

Forslag til direktiv
Betragtning 44

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(44) Medlemsstaterne bør fastsætte regler 
om sanktioner for overtrædelse af dette 

(44) Medlemsstaterne bør fastsætte regler 
om sanktioner for overtrædelse af dette 
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direktiv og sikre, at de håndhæves. 
Sanktionerne bør være effektive, stå i 
rimeligt forhold til overtrædelserne og have 
afskrækkende virkning.

direktiv og sikre, at de håndhæves af
tjenester, der specifikt er udpeget hertil, 
eller af de kompetente nationale 
myndigheder. Sanktionerne bør være 
effektive, stå i rimeligt forhold til 
overtrædelserne og have afskrækkende 
virkning, og de bør anvendes uden unødig 
forsinkelse.

Ændringsforslag 8

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 2 – litra a – nr. xiii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

xiii) amfibiefartøjer xiii) amfibiefartøjer, som kan anvendes 
både i vand og på land

Ændringsforslag 9

Forslag til direktiv
Artikel 3 – nr. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. "fremdriftsmotor": enhver 
forbrændingsmotor med gnist- eller 
kompressionstænding, som anvendes til 
fremdrivning

5. "fremdriftsmotor": enhver 
forbrændingsmotor med gnist- eller 
kompressionstænding, som direkte eller 
indirekte anvendes til fremdrivning

Begrundelse

Dette ændringsforslag har til formål at sikre, at samtlige typer af hybridanlæg skal opfylde 
udstødningsemissionskravene i bilag I.B, idet der ikke er taget højde for hybride teknologier i 
dette direktiv.
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Ændringsforslag 10

Forslag til direktiv
Artikel 5 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bestemmelserne i dette direktiv er ikke til 
hinder for, at medlemsstaterne kan vedtage 
bestemmelser om sejlads i bestemte 
farvande for at beskytte miljøet og 
vandvejenes infrastruktur og for at sikre 
vandvejenes sikkerhed, forudsat at dette 
ikke kræver nogen ændring af vandfartøjer, 
der er i overensstemmelse med dette 
direktiv.

Bestemmelserne i dette direktiv er ikke til 
hinder for, at medlemsstaterne kan vedtage 
bestemmelser om sejlads i bestemte 
farvande for at beskytte miljøet, herunder 
mod støjforurening, og vandvejenes 
infrastruktur og for at sikre vandvejenes 
sikkerhed, forudsat at dette ikke kræver 
nogen ændring af vandfartøjer, der er i 
overensstemmelse med dette direktiv, og at 
disse bestemmelser er berettigede samt 
forholdsmæssige. Kommissionen letter 
udvekslingen af bedste praksis mellem 
medlemsstaterne og etablerer et passende 
system for en sådan udveksling.

Begrundelse

Ordføreren mener, at en udveksling af synspunkter om bedste praksis mellem 
medlemsstaterne for anvendelse af artikel 5 vil bidrage til at undgå uforholdsmæssige 
foranstaltninger og bør fremmes af Kommissionen.

Ændringsforslag 11

Forslag til direktiv
Artikel 49 – stk. 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) punkt 2.3.1 i del B i bilag I for at lade 
prøvecyklusser for 
hybridfremdriftsmotorer være omfattet

Begrundelse

Dette ændringsforslag har til formål at føje hybrid-prøvecyklusser til Kommissionens 
delegerede retsakter, når man på internationalt plan er nået til enighed om sådanne 
prøvecyklusser.

Ændringsforslag 12
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Forslag til direktiv
Artikel 50 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De delegerede beføjelser i artikel 49 
tillægges Kommissionen for en 
ubegrænset periode fra den i artikel 60 
fastsatte dato.

2. De delegerede beføjelser i artikel 49 
tillægges Kommissionen i en periode på 
syv år fra den i artikel 60 fastsatte dato. 
Kommissionen udarbejder en rapport 
vedrørende delegationen af beføjelser 
senest ni måneder inden udløbet af 
syvårsperioden. Delegationen af 
beføjelser forlænges stiltiende for en 
periode af samme varighed, medmindre 
Europa-Parlamentet eller Rådet 
modsætter sig en sådan forlængelse senest 
tre måneder inden udløbet af hver 
periode.

Ændringsforslag 13

Forslag til direktiv
Bilag 1 – del A – nr. 2.3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Vandfartøjer skal konstrueres således, at 
risikoen for at falde over bord er den 
mindst mulige, og at bjærgning gøres 
lettere.

Vandfartøjer skal konstrueres således, at 
risikoen for at falde over bord er den 
mindst mulige, og at bjærgning gøres 
lettere. En person, der befinder sig i 
vandet, skal uden hjælp kunne gribe fat i 
eller udløse bjærgningsudstyr.

Begrundelse

Vandfartøjers konstruktion bør af sikkerhedsgrunde gøre det muligt for en person at bjærge 
sig ved egen hjælp, hvilket navnlig er vigtigt under kolde vandforhold. Ændringsforslaget 
bringer også teksten i overensstemmelse med gældende lovgivning i USA.
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Ændringsforslag 14

Forslag til direktiv
Bilag 1 – del A – punkt 5 – underpunkt 5.3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Alle elektriske kredsløb, undtagen 
motorstartkredsløbene, der forsynes fra 
batterier, skal være beskyttet mod 
overbelastning og kortslutning. Der skal 
være ventilation for at forhindre eventuel 
ophobning af gas fra batterierne. 
Batterierne skal være forsvarligt fastgjort 
og beskyttet mod vandindtrængning.

Alle elektriske kredsløb, undtagen 
motorstartkredsløbene, der forsynes fra 
batterier, skal på passende vis være 
beskyttet mod overbelastning og 
kortslutning. Elektriske fremdriftskredsløb 
skal være konstrueret og installeret til at 
forhindre enhver uønsket vekselvirkning 
med alle andre kredsløb. Installationen 
skal sikre, at anordninger, der oplagrer 
elektrisk energi, ikke overskrider de af 
fabrikanten anbefalede 
maksimumsgrænser for temperaturen.
Der skal være ventilation for at forhindre 
eventuel ophobning af eksplosive gasser. 
Batterierne skal være forsvarligt fastgjort 
og beskyttet mod vandindtrængning.

Begrundelse

Hybride fremdriftsanlæg kan medføre nye risici for både med hensyn til batterier, der 
overophedes, hvilket kan få katastrofale følger og medføre pludselige spændingsstigninger fra 
den kraftige hybridelektriske motor, som vil sætte alle elektriske anordninger om bord ud af 
drift, herunder motorkontrollen hvis den ikke er ordentligt isoleret fra de andre kredsløb. Der 
er behov for et separat elektrisk kredsløb, således at radio- og sikkerhedsudstyret forbliver 
funktionsdygtigt i tilfælde af strømsvigt i det elektriske fremdriftskredsløb.
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