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KORTFATTAD MOTIVERING

Syftet med kommissionens förslag till översyn av direktivet om fritidsbåtar och vattenskotrar 
(94/25/EG) är att förbättra miljöprestandan för fritidsbåtar och vattenskotrar genom att 
revidera utsläpps- och bullergränserna för båtmotorer och kraftigt modernisera de gällande 
säkerhetskraven. Därutöver syftar förslaget till att skapa regleringsvillkor som är desamma 
som hos EU:s viktigaste handelspartner samt en välfungerande inre marknad för 
vattenfarkoster. Direktivet omfattar motorbåtar, segelbåtar och vattenskotrar (jetski) som inte 
används för kommersiella ändamål samt deras motorer och komponenter. Den nya 
lagstiftningen väntas träda i kraft senast i mitten av 2015. 

Avgasutsläpp

Direktivets strängare gränser för kväveoxider och kolväten innebär att utsläppen för 
fritidsbåtars motorer kommer att följa de hårdare amerikanska reglerna. Genom enhetliga 
utsläppsgränser för marknaderna i EU, USA, Kanada och Japan kommer tillverkarna i EU att 
spara kostnader vid utvecklingen, tillverkningen och certifieringen av sina produktserier. 
Föredraganden är ense med kommissionen och det ansvariga utskottets föredragande på 
följande punkter: De föreslagna gränsvärdena för avgasutsläpp representerar den största 
minskning som är genomförbar inom den givna tidsramen. För att åstadkomma en större 
minskning av alla de tre föroreningarna (kolväten, kväveoxider och kolmonoxid) från motorer 
som arbetar enligt ottoprincipen krävs efterbehandling av avgaserna med hjälp av ett 
trevägskatalysatorsystem. Den teknik som krävs för detta är dock ännu inte tillräckligt 
utvecklad och skulle kräva investeringar som branschen för närvarande inte har råd med. 
Föredraganden stöder även kommissionens förslag om en övergångsperiod på tre år för alla 
motortillverkare och ytterligare tre år för små och medelstora företag som tillverkar 
utombordsmotorer som arbetar enligt ottoprincipen ≤ 15 kW, för att säkerställa att de 
ekonomiska och sociala förlusterna blir så små som möjligt. 

Av miljöskäl välkomnas kommissionens förslag om ett nytt konstruktionskrav som gör det 
obligatoriskt att installera spillvattentankar eller vattenbehandlingssystem ombord, eftersom 
man på så sätt förhindrar avloppsutsläpp till havs. 

Buller

Föredraganden stöder kommissionen förslag om att behålla de nuvarande bullergränserna 
eftersom ytterligare sänkningar skulle innebära att motorerna skulle behöva utformas på ett 
helt annat sätt. Man får inte glömma att bullret från fritidsbåtar beror på en rad olika faktorer, 
såsom motorn, skrovet, antalet båtar på ett visst område, hastigheten, förarens agerande, de 
geografiska beskaffenheterna och väderförhållandena. I direktivet tillåts därför också 
nationella åtgärder för att införa lägre gränser, såsom hastighetsbegränsningar, minimiavstånd 
från land eller förbud mot båtar i vissa områden. Föredraganden anser att ett utbyte av bästa 
praxis mellan medlemsstaterna skulle bidra till att de relevanta nationella bestämmelserna blir 
rimliga och till att lämpliga åtgärder kan vidtas. Detta har även tagits upp i ett antal mål i 
EU-domstolen (framför allt mål C-142/05 och C-433/05). Ändringsförslag 2 och 5 syftar till 
att uppmana kommissionen att underlätta denna process.
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Säkerhetskrav 

Föredraganden understryker vikten av den nya allmänna säkerhetsbestämmelse som ger en 
rättslig grund för att ta bort osäkra vattenfarkoster från marknaden, om produkten inte 
uppfyller säkerhetskraven i direktivet eller om produkten allmänt sett utgör en fara för 
personer, egendom eller miljö. 

Föredraganden välkomnar hårdare krav på att tillverkare, importörer och distributörer ska 
genomföra förfaranden för bedömning av överensstämmelse för att visa att deras produkter 
uppfyller kraven (dvs. CE-märkningen). Eftersom de flesta privatägda båtar importeras från 
tredjeländer är det bra att privatimportörer nu uttryckligen kommer att omfattas av direktivets 
krav på bedömning efter tillverkningen. För att se till att dessa båtar uppfyller de hårdare 
kraven i detta direktiv måste medlemsstaterna genomföra tillräckligt noggranna och effektiva 
kontroller vid såväl EU:s yttre gränser som inom unionen.

Hybridteknik 

Föredraganden anser att man i direktivet bör ta hänsyn till utvecklingen av hybridmotorer för 
fritidsbåtar, eftersom dessa utgör en innovativ lösning för framdrivningssystemen. Genom 
ändringsförslag 1, 3, 6 och 7 kommer direktivet även att omfatta innovativa 
framdrivningslösningar och provningscykler för hybridmotorer.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för transport och turism uppmanar utskottet för den inre marknaden och 
konsumentskydd att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till direktiv
Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) I framtiden bör också lämpliga 
åtgärder vidtas för att samla in data om 
koldioxidutsläpp från motorer på 
fritidsbåtar och vattenskotrar.

Motivering

Man bör göra en beräkning av koldioxidutsläppen från sex miljoner fritidsbåtar och 
vattenskotrar i syfte att först få en uppfattning om problemets omfattning och därefter hitta 
lämpliga lösningar. Enligt kommissionen har det ännu inte gjorts någon undersökning av 
koldioxidutsläpp från fritidsbåtar och vattenskotrar.
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Ändringsförslag 2

Förslag till direktiv
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Det är också lämpligt att fastställa 
definitioner av ”vattenfarkoster byggda för 
eget bruk” och ”privatimportör” som är 
specifika för denna sektor för att göra det 
lättare att förstå och tillämpa detta direktiv 
på ett enhetligt sätt.

(8) Det är också lämpligt att fastställa
definitioner av ”vattenfarkoster byggda för 
eget bruk” och ”privatimportör” som är 
specifika för denna sektor för att göra det 
lättare att förstå och tillämpa detta direktiv 
på ett enhetligt sätt. Den nuvarande 
definitionen av ”framdrivningsmotor” i 
direktiv 94/25/EEG måste utvidgas så att 
den även omfattar innovativa 
framdrivningslösningar.

Motivering

Syftet med detta förslag är att utvidga definitionen av ”framdrivningsmotor” eftersom man i 
direktivet inte beaktar den nya hybridteknik som nu finns och som kan komma att användas 
mer i framtiden.

Ändringsförslag 3

Förslag till direktiv
Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12a) Med tanke på de speciella 
egenskaper som kännetecknar den 
ekonomiska verksamhet som små och 
medelstora företag bedriver vid 
tillverkning av fritidsbåtar och 
vattenskotrar bör de omfattas av en 
särskild typ av stöd, eftersom denna 
verksamhet innebär stora 
investeringskostnader, oberoende av de 
undantag som införts.
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Ändringsförslag 4

Förslag till direktiv
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Varje importör bör ange namn och 
kontaktadress på produkten när denne 
släpper ut en produkt som omfattas av 
direktivet på marknaden. Undantag bör 
göras i de fall då utrustningens storlek eller 
art inte tillåter namn och kontaktadress på 
produkten.

(15) Varje importör bör ange namn och 
kontaktadress på produkten när denne 
släpper ut en produkt som omfattas av 
direktivet på marknaden. I de fall då 
utrustningens storlek eller art inte tillåter 
namn och kontaktadress på produkten bör 
importören tillhandahålla lämplig 
dokumentation som gör det möjligt att 
identifiera utrustningen.

Ändringsförslag 5

Förslag till direktiv
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) I enlighet med subsidiaritetsprincipen 
bör bestämmelserna i detta direktiv inte 
påverka medlemsstaternas rätt att fastställa 
sådana krav som de anser vara nödvändiga 
rörande navigering i vissa vatten i syfte att 
skydda miljön och vattenvägarnas 
uppbyggnad och att trygga säkerheten på 
vattenvägarna, förutsatt att dessa 
bestämmelser inte innebär att 
vattenfarkosten som överensstämmer med 
detta direktiv måste ändras.

(26) I enlighet med subsidiaritetsprincipen 
bör bestämmelserna i detta direktiv inte 
påverka medlemsstaternas rätt att fastställa 
sådana krav som de anser vara nödvändiga 
rörande navigering i vissa vatten i syfte att 
skydda miljön och vattenvägarnas 
uppbyggnad och att trygga säkerheten på 
vattenvägarna, förutsatt att dessa 
bestämmelser inte innebär att 
vattenfarkosten som överensstämmer med 
detta direktiv måste ändras och förutsatt 
att dessa bestämmelser är motiverade och 
står i proportion till det mål som ska 
uppnås. Kommissionen bör främja utbyte 
av bästa praxis mellan medlemsstaterna 
för tillämpningen av artikel 5 i detta 
direktiv genom att införa ett lämpligt 
system för ett sådant utbyte.

Motivering

Föredraganden anser att utbyte av bästa praxis mellan medlemsstaterna om tillämpningen av 
artikel 5 skulle bidra till att motverka oproportionerliga åtgärder, och kommissionen bör 



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

SV

främja detta utbyte.

Ändringsförslag 6

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 
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.

(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 
kommissionen när det gäller att ändra 
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, att inbegripa 
provningscykler för hybridmotorer, att 
införa provningsbränslen som blandats 
med biobränsle i tabellen över 
provningsbränslen när dessa 
provningsbränslen har godkänts 
internationellt och att ändra bilagorna V, 
VII och IX. Det är särskilt viktigt att 
kommissionen under det förberedande 
arbetet genomför lämpliga samråd, även på 
expertnivå.

Motivering

Genom detta ändringsförslag införs hybridsystemen i direktivet. Kommissionen har inte 
beaktat dessa i förslaget till direktiv eftersom det inte fanns tillräckligt med information när 
förslaget togs fram.

Ändringsförslag 7

Förslag till direktiv
Skäl 44

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(44) Medlemsstaterna bör fastställa regler 
om de sanktioner som kan tillämpas vid 

(44) Medlemsstaterna bör fastställa regler 
om de sanktioner som kan tillämpas vid 



PE483.496v02-00 8/12 AD\899205SV.doc

SV

överträdelse av bestämmelserna i detta 
direktiv och säkerställa att de genomförs. 
Dessa sanktioner bör vara effektiva, 
proportionella och avskräckande.

överträdelse av bestämmelserna i detta 
direktiv och säkerställa att de genomförs av 
organ som klart och tydligt tilldeltats 
denna uppgift eller av behöriga nationella 
myndigheter. Dessa sanktioner bör vara 
effektiva, proportionella och avskräckande 
och bör verkställas utan onödiga 
dröjsmål.

Ändringsförslag 8

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 2 – led a – led xiii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

xiii) amfibiefordon. xiii) amfibiefordon som kan användas 
både i vatten och på land. 

Ändringsförslag 9

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. framdrivningsmotor: alla 
förbränningsmotorer avsedda för 
framdrivning som arbetar enligt 
ottoprincipen eller med 
kompressionständning,

5. framdrivningsmotor: alla 
förbränningsmotorer som direkt eller 
indirekt används för framdrivning och
som arbetar enligt ottoprincipen eller med 
kompressionständning,

Motivering

Syftet med detta ändringsförslag är att se till att alla typer av hybridlösningar kommer att 
behöva uppfylla utsläppskraven i bilaga I del B, eftersom hybridtekniken inte har beaktats i 
detta direktiv.
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Ändringsförslag 10

Förslag till direktiv
Artikel 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Bestämmelserna i detta direktiv ska inte 
hindra medlemsstaterna från att anta 
bestämmelser om navigering i vissa vatten 
i syfte att skydda miljön och 
vattenvägarnas uppbyggnad och att trygga 
säkerheten på dessa, förutsatt att dessa 
bestämmelser inte kräver ändringar av de 
vattenfarkoster som är i överensstämmelse 
med detta direktiv.

Bestämmelserna i detta direktiv ska inte 
hindra medlemsstaterna från att anta 
bestämmelser om navigering i vissa vatten 
i syfte att skydda miljön – också mot 
buller – och vattenvägarnas uppbyggnad 
och att trygga säkerheten på dessa, förutsatt 
att dessa bestämmelser inte kräver 
ändringar av de vattenfarkoster som är i 
överensstämmelse med detta direktiv och 
att dessa bestämmelser är motiverade och 
proportionerliga. Kommissionen ska 
främja utbyte av bästa praxis mellan 
medlemsstaterna och införa ett lämpligt 
system för ett sådant utbyte.

Motivering

Föredraganden anser att utbyte av bästa praxis mellan medlemsstaterna om tillämpningen av 
artikel 5 skulle bidra till att motverka oproportionerliga åtgärder, och kommissionen bör 
främja detta utbyte.

Ändringsförslag 11

Förslag till direktiv
Artikel 49 – stycke 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) Bilaga I del B punkt 2.3.1, för att 
inkludera provningscykler för 
hybridmotorer.

Motivering

I detta ändringsförslag föreslås att man under kommissionens delegerade befogenheter 
lägger till provningscykler för hybridmotorer så snart man har kommit överens om sådana 
provningscykler på internationell nivå.
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Ändringsförslag 12

Förslag till direktiv
Artikel 50 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den delegering av befogenheter som 
avses i artikel 49 ska ges på obestämd tid
från och med den dag som anges i 
artikel 60.

2. Den delegering av befogenheter som 
avses i artikel 49 ska ges på sju år från och 
med den dag som anges i artikel 60. 
Kommissionen ska utarbeta en rapport 
om delegeringen av befogenhet senast 
nio månader före utgången av perioden 
av sju år. Delegeringen av befogenhet ska 
genom tyst medgivande förlängas med 
perioder av samma längd, såvida inte 
Europaparlamentet eller rådet motsätter 
sig en sådan förlängning senast 
tre månader före utgången av perioden i 
fråga.

Ändringsförslag 13

Förslag till direktiv
Bilaga 1 – del A – punkt 2.3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Varje vattenfarkost ska vara utformad för 
att minimera riskerna för att falla överbord 
och för att underlätta att åter ta sig ombord.

Varje vattenfarkost ska vara utformad för 
att minimera riskerna för att falla överbord 
och för att underlätta att åter ta sig ombord.
Hjälpmedel för att åter ta sig ombord ska 
finnas tillgängliga för och kunna 
användas på egen hand av en person i 
vattnet.

Motivering

Av säkerhetsskäl ska vattenfarkosten vara konstruerad på ett sätt som gör att man på egen 
hand återigen ska kunna ta sig ombord, vilket är särskilt viktigt om vattnet är kallt. 
Ändringsförslaget anpassar också texten till de krav som redan finns i USA.
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Ändringsförslag 14

Förslag till direktiv
Bilaga I – del A – avsnitt 5 – punkt 5.3 – styckena 2–3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Alla grupper, utom motorns startkrets, som 
får ström från batterier ska skyddas mot 
överbelastning och kortslutning.

Alla grupper, utom motorns startkrets, som 
får ström från batterier ska på lämpligt sätt
skyddas mot överbelastning och 
kortslutning. Kretsarna för elektrisk 
framdrivning ska vara utformade och 
installerade på ett sådant sätt att man 
förebygger oönskad interaktion med alla 
övriga kretsar. Installationen ska 
säkerställa att anordningar som lagrar 
elenergi inte överskrider tillverkarens 
rekommenderade maxtemperatur. 
Ventilation ska förhindra att eventuell 
explosiv gas från batterierna kan ansamlas. 
Batterierna ska vara ordentligt fastsatta och 
skyddade från inträngande vatten.

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

Motivering

Framdrivningsmotorer av hybridtyp kan innebära nya risker för båtarna i form av 
överhettade batterier, vilket kan få katastrofala följder, och spänningstoppar från den 
kraftfulla elhybridmotorn som slår ut all elektronisk utrustning på båten, bland annat 
motorreglagen, om de inte är ordentligt isolerade från andra kretsar. Det behövs en separat 
strömkrets i de fall då radio- och säkerhetsutrustning måste fortsätta att fungera även om den 
elektriska framdrivningsenheten skulle drabbas av elfel.
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