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BEKNOPTE MOTIVERING

Het voorstel van de Europese Commissie inzake herziening van de Richtlijn betreffende 
pleziervaartuigen en waterscooters (94/25/EG) beoogt verbetering te brengen in de 
milieuprestaties van deze vaartuigen door wijziging van de normen voor uitlaatemissies en 
geluidsemissies en een aanzienlijke modernisering van de veiligheidseisen. Daarnaast beoogt de 
Commissie met het voorstel gelijke regelgevingsvoorwaarden met de voornaamste 
handelspartners van de EU en een soepel functionerende interne markt voor pleziervaartuigen te 
scheppen. Het voorstel is van toepassing op motorboten, zeilboten, waterscooters, de motoren 
daarvan en de niet voor commerciële doeleinden bestemde onderdelen. De nieuwe richtlijn zal 
naar verwachting medio 2015 in werking treden.

Uitlaatemissies

Door scherpere normen voor NOx en koolwaterstoffen (HC) worden de uitlaatemissies van 
motoren van pleziervaartuigen afgestemd op de strengere Amerikaanse voorschriften. Als de 
emissienormen voor de EU, de VS, Canada en Japan gelijk zijn, kunnen de Europese fabrikanten 
besparen op de ontwikkelings-, productie- en certificeringskosten. De rapporteur voor advies is 
het met de Commissie en de rapporteur ten principale op de volgende punten eens: De 
voorgestelde grenswaarden voor uitlaatemissies beantwoorden aan de strengste, en toch binnen 
het gegeven tijdschema haalbare reductie. Een sterkere terugdringing van alle drie de 
verontreinigende stoffen (HC, NOx en CO) die vonkontstekingsmotoren uitstoten, is slechts 
mogelijk door nabehandeling van de uitlaatgassen met een driewegkatalysator. De daarvoor 
vereiste technologie is echter nog onvoldoende uitontwikkeld en vereist investeringen die de 
industrie zich thans niet kan permitteren. De rapporteur voor advies stemt in met het voorstel van 
de Commissie voor een overgangsperiode van drie jaar, plus drie jaar voor kleine en middelgrote 
fabrikanten van buitenboordmotoren met een vermogen van maximaal 15 kW, om de sociaal-
economische nadelen tot een minimum te beperken.

Het door de Commissie voorgestelde bouwvoorschrift inzake verplichte installatie van een 
opvangtank of een waterzuiveringssysteem verdient vanuit milieuoogpunt instemming aangezien 
lozing van afvalwater aldus wordt voorkomen.

Geluidsemissies

De rapporteur steunt het voorstel van de Commissie om de huidige geluidsnorm te handhaven 
omdat verdere verlaging aanzienlijke veranderingen in het ontwerp vereist. Het verdient 
vermelding dat de geluidsemissies van pleziervaartuigen door diverse factoren bepaald worden, 
waaronder de motor, de romp, de dichtheid van het waterverkeer, de snelheid, het vaargedrag, de 
geografische situatie en de weersomstandigheden. Daarom biedt de richtlijn de lidstaten de 
mogelijkheid strengere grenswaarden in te voeren, zoals snelheidsbeperkingen, een 
minimumafstand tot de oever en een vaartverbod in bepaalde gebieden. Uitwisseling over best 
practices tussen de lidstaten kan volgens de rapporteur leiden tot evenrediger nationale 
voorschriften en tot de juiste maatregelen. In dit verband verdient de jurisprudentie van het Hof 
van Justitie vermelding, met name in de zaken C-142/05 en C-433/05. De voorgestelde 
amendementen 2 en 5 beogen de Commissie aan te sporen een en ander te bevorderen.
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Veiligheidseisen

De rapporteur wijst op het belang van de nieuwe algemene veiligheidsclausule, die de 
rechtsgrondslag vormt voor het uit de handel nemen van vaartuigen die niet aan de 
veiligheidseisen van de richtlijn voldoen of, meer in het algemeen, een gevaar opleveren voor de 
veiligheid en gezondheid van personen, eigendommen of het milieu.

De rapporteur is ingenomen met de strengere verplichtingen voor fabrikanten, importeurs en 
distributeurs wat betreft het aantonen van de conformiteit (CE-markering) van hun producten 
middels de daartoe strekkende conformiteitsbeoordelingsprocedures. Aangezien de meeste door 
particulieren geïmporteerde boten uit derde landen komen, is het een goede zaak dat particuliere 
importeurs volgens de richtlijn uitdrukkelijk aan de voorschriften inzake beoordeling na de bouw 
moeten voldoen. Om te bereiken dat deze boten aan de verscherpte normen van deze richtlijn 
voldoen moeten de lidstaten wel zorgen voor adequate controles aan de buitengrenzen van de EU 
en binnen de Unie.

Hybride technologieën

De ontwikkeling van hybride motoren voor pleziervaartuigen moet volgens de rapporteur in de 
richtlijn in aanmerking worden genomen als innovatieve voortstuwingsoptie. De amendementen 
1, 3, 6 en 7 zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat innovatieve voortstuwingsopties en testcycli 
voor hybride motoren in de richtlijn worden opgenomen.

AMENDEMENTEN

De Commissie vervoer en toerisme verzoekt de ten principale bevoegde Commissie interne 
markt en consumentenbescherming onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) In de toekomst moeten ook 
passende maatregelen worden getroffen 
om gegevens te verzamelen over de CO2-
uitstoot van de motoren van 
pleziervaartuigen en waterscooters.
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Motivering

De koolstofvoetafdruk van de zes miljoen pleziervaartuigen en waterscooters moet worden 
berekend om de omvang van het probleem in kaart te brengen en het daarna aan te pakken. 
Volgens de Commissie is er nog altijd geen inventarisatie van de CO2-uitstoot van 
pleziervaartuigen en waterscooters.

Amendement 2

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Daarnaast is het, om het begrip van 
deze richtlijn en de uniforme toepassing 
ervan te bevorderen, wenselijk definities 
op te nemen van "voor eigen gebruik 
gebouwde vaartuigen" en "particuliere 
importeurs", die specifiek zijn voor deze 
sector.

(8) Daarnaast is het, om het begrip van 
deze richtlijn en de uniforme toepassing 
ervan te bevorderen, wenselijk definities 
op te nemen van "voor eigen gebruik 
gebouwde vaartuigen" en "particuliere 
importeurs", die specifiek zijn voor deze 
sector. De definitie van 
"voortstuwingsmotor" van Richtlijn 
94/25/EEG moet worden uitgebreid, 
teneinde ook innovatieve 
voortstuwingsoplossingen eronder te laten 
vallen.

Motivering

Amendement gericht op een bredere definitie van "voortstuwingsmotor"; de nieuwe hybride 
technologie, die in de toekomst wellicht ruimer wordt toegepast, wordt in de richtlijn niet 
genoemd.

Amendement 3

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 bis) Gezien de specifieke aard van de 
activiteiten van kmo's die 
pleziervaartuigen en waterscooters 
bouwen, moeten dergelijke kmo's een 
bijzondere vorm van steun genieten daar 
zulke activiteiten aanzienlijke 
investeringen vergen.

Amendement 4
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Voorstel voor een richtlijn
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Wanneer importeurs onder deze 
richtlijn vallende producten in de handel 
brengen, moeten zij daarop hun naam en 
contactadres vermelden. Er moet een 
uitzondering worden gemaakt voor 
gevallen waarin een dergelijke vermelding 
door de omvang of aard van een onderdeel 
niet mogelijk is.

(15) Wanneer importeurs onder deze 
richtlijn vallende producten in de handel 
brengen, moeten zij daarop hun naam en 
contactadres vermelden. Indien een 
dergelijke vermelding door de omvang of 
aard van een onderdeel niet mogelijk is, 
moeten importeurs de nodige 
documentatie verstrekken waarmee een 
dergelijk onderdeel kan worden 
geïdentificeerd.

Amendement 5

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26) Overeenkomstig het 
subsidiariteitsbeginsel mag deze richtlijn 
geen afbreuk doen aan de bevoegdheid van 
de lidstaten om voorschriften met 
betrekking tot het bevaren van bepaalde 
wateren uit te vaardigen die zij nodig 
achten met het oog op de bescherming van 
het milieu en van het net van waterwegen, 
alsook om de veiligheid op die waterwegen 
te waarborgen, mits die voorschriften geen 
aanpassing vereisen van pleziervaartuigen 
die conform zijn met deze richtlijn. 

(26) Overeenkomstig het 
subsidiariteitsbeginsel mag deze richtlijn 
geen afbreuk doen aan de bevoegdheid van 
de lidstaten om voorschriften met 
betrekking tot het bevaren van bepaalde 
wateren uit te vaardigen die zij nodig 
achten met het oog op de bescherming van 
het milieu en van het net van waterwegen, 
alsook om de veiligheid op die waterwegen
te waarborgen, mits die voorschriften geen 
aanpassing vereisen van pleziervaartuigen 
die conform zijn met deze richtlijn, en die 
voorschriften gerechtvaardigd zijn en 
evenredig zijn met het nagestreefde doel. 
De Commissie moet de uitwisseling van 
beproefde werkmethoden met betrekking 
tot de toepassing van artikel 5 van deze 
richtlijn tussen de lidstaten bevorderen 
door daarvoor een passend systeem op te 
zetten.

Motivering

Uitwisseling van beproefde werkmethoden m.b.t. artikel 5 kan ertoe bijdragen dat onevenredige 
maatregelen achterwege blijven, hetgeen de Commissie moet bevorderen.



AD\899205NL.doc 7/12 PE483.496v02-00

NL

Amendement 6

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 om bijlage I, deel B, punt 2, en 
bijlage I, deel C, punt 1, te wijzigen, met 
uitzondering van directe of indirecte 
wijzigingen van de grenswaarden voor 
uitlaat- en geluidsemissies en het getal van 
Froude en de verhouding 
vermogen/deplacement, testcycli voor 
hybride motoren op te nemen, met 
biobrandstoffen bijgemengde 
testbrandstoffen op te nemen in de tabel 
van testbrandstoffen zodra deze 
testbrandstoffen internationaal 
geaccepteerd zijn, 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.

Motivering

Amendement bedoeld om hybride systemen onder de richtlijn te brengen. Door gebrek aan 
informatie heeft de Commissie dat niet kunnen doen toen de formulering van het richtlijnvoorstel 
werd afgerond.

Amendement 7

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 44

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(44) De lidstaten moeten regels vaststellen 
betreffende sancties voor inbreuken op 
deze richtlijn en ervoor zorgen dat zij 

(44) De lidstaten moeten regels vaststellen 
betreffende sancties voor inbreuken op 
deze richtlijn en ervoor zorgen dat zij 
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worden toegepast. Deze sancties moeten 
doeltreffend, evenredig en afschrikkend te 
zijn.

worden toegepast door daartoe duidelijk 
aangewezen diensten of door de bevoegde 
nationale autoriteiten. Deze sancties 
moeten doeltreffend, evenredig en 
afschrikkend zijn en onverwijld worden 
toegepast.

Amendement 8

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 2 – letter a – punt xiii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

xiii) amfibische vaartuigen; (xiii) amfibische vaartuigen die zowel in 
het water als op het droge inzetbaar zijn;

Amendement 9

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. "voortstuwingsmotor": voor 
voortstuwing gebruikte 
inwendigeverbrandingsmotor met vonk- of 
compressieontsteking;

5. "voortstuwingsmotor": direct of indirect
voor voortstuwing gebruikte 
inwendigeverbrandingsmotor met vonk- of 
compressieontsteking;

Motivering

Dit amendement beoogt ervoor te zorgen dat alle soorten hybride installaties moeten voldoen 
aan de vereisten inzake uitlaatemissies van bijlage I, deel B. Hybride technologie wordt in het 
richtlijnvoorstel niet genoemd.

Amendement 10

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze richtlijn staat er niet aan in de weg 
dat de lidstaten bepalingen vaststellen 
betreffende de vaart op bepaalde wateren 
met het oog op bescherming van het milieu 
en van het net van waterwegen en ter 

Deze richtlijn staat er niet aan in de weg 
dat de lidstaten bepalingen vaststellen 
betreffende de vaart op bepaalde wateren 
met het oog op bescherming van het 
milieu, onder meer tegen geluidsoverlast,
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bevordering van de veiligheid op die 
waterwegen, mits die bepalingen geen 
aanpassing vereisen van pleziervaartuigen 
die conform zijn met deze richtlijn.

en van het net van waterwegen en ter 
bevordering van de veiligheid op die 
waterwegen, mits die bepalingen geen 
aanpassing vereisen van pleziervaartuigen 
die conform zijn met deze richtlijn, en dat 
die bepalingen gerechtvaardigd en 
evenredig zijn. De Commissie bevordert 
de uitwisseling van beproefde 
werkmethoden tussen de lidstaten en zet 
daarvoor een passend systeem op.

Motivering

Uitwisseling van beproefde werkmethoden m.b.t. artikel 5 kan ertoe bijdragen dat onevenredige 
maatregelen achterwege blijven, hetgeen de Commissie moet bevorderen.

Amendement 11

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 49 – lid 1 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) bijlage I, deel B, punt 2.3, om 
testcycli voor hybride 
voortstuwingsmotoren op te nemen;

Motivering

Dit amendement beoogt de toevoeging, via de gedelegeerde bevoegdheden van de Commissie, 
van hybride testcycli zodra een gemeenschappelijk pakket van dergelijke testcycli internationaal 
is geaccepteerd.

Amendement 12

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 50 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in artikel 49 bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie wordt met ingang 
van de in artikel 60 vermelde datum voor 
onbepaalde tijd toegekend.

2. De in artikel 49 bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie wordt met ingang 
van de in artikel 60 vermelde datum voor 
zeven jaar verleend. De Commissie stelt 
uiterlijk negen maanden voor het einde 
van de periode van zeven jaar een verslag 
op over de bevoegdheidsdelegatie. De 
bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend 
voor perioden van dezelfde duur verlengd, 
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tenzij het Europees Parlement of de Raad 
uiterlijk drie maanden voor het einde van 
elke periode tegen verlenging bezwaar 
maakt.

Amendement 13

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage 1 – deel A – punt 2.3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij het ontwerp van vaartuigen moet 
ervoor worden gezorgd dat de risico's van 
overboord vallen zo veel mogelijk worden 
beperkt en dat men gemakkelijk weer aan 
boord kan komen.

Bij het ontwerp van vaartuigen moet 
ervoor worden gezorgd dat de risico’s van 
overboord vallen zo veel mogelijk worden 
beperkt en dat men gemakkelijk weer aan 
boord kan komen. De hulpmiddelen 
waarmee men weer aan boord kan komen, 
moeten voor een drenkeling zonder hulp 
te bereiken of te gebruiken zijn.

Motivering

Het vaartuig moet om veiligheidsredenen zo ontworpen zijn dat men zonder hulp weer aan boord 
kan komen, hetgeen vooral belangrijk is als het water koud is. Dit amendement sluit ook aan op 
in de VS geldende voorschriften.

Amendement 14

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage 1 – deel A – punt 5.3 – alinea's 2 en 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Alle door accu's gevoede stroomkringen 
moeten tegen overbelasting en kortsluiting 
worden beveiligd, uitgezonderd de 
stroomkringen voor het starten van de 
motor. Er moet voor ventilatie worden 
gezorgd om de opeenhoping van eventuele 
door accu's geproduceerde gassen te 
voorkomen. De accu's moeten stevig 
bevestigd en tegen inkomend water 
beschermd worden.

Alle door accu’s gevoede stroomkringen 
moeten adequaat tegen overbelasting en 
kortsluiting worden beveiligd, 
uitgezonderd de stroomkringen voor het 
starten van de motor. De stroomkringen 
voor de voorstuwing moeten zodanig 
ontworpen en geïnstalleerd zijn dat 
ongewenste interactie met alle andere 
stroomkringen wordt voorkomen. Bij de 
installatie wordt erop toegezien dat de 
apparaten die elektrische energie opslaan 
de door de fabrikant aanbevolen 
maximumtemperatuur niet overschrijden.
Er moet voor ventilatie worden gezorgd 
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om ophoping van eventuele explosieve
gassen te voorkomen. De accu’s moeten 
stevig bevestigd en tegen inkomend water 
beschermd worden.

Motivering

Hybride voortstuwingsinstallaties kunnen voor nieuwe risico's op vaartuigen zorgen, 
bijvoorbeeld oververhitting van de accu's, met potentieel rampzalige gevolgen, en 
spanningspieken ten gevolge van het gebruik van de krachtige hybride elektromotor, waardoor 
alle elektronische apparatuur aan boord, inclusief die voor de bediening van de motor, kan 
uitvallen indien die niet afdoende van alle andere circuits geïsoleerd is. Een apart stroomcircuit 
is nodig om de radio- en veiligheidsapparatuur te laten doorwerken als het stroomcircuit voor 
de voortstuwing uitvalt.
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