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Amendamentul 2
Matthias Groote

Propunere de directivă
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) În funcție de categoria de combustibil 
și energie electrică, ciclurile de încercare 
pentru motoarele în aplicații marine 
descrise în standardul ISO corespunzător ar 
trebui să fie folosite.

(22) În funcție de categoria de combustibil 
și energie electrică, ciclurile de încercare 
pentru motoarele în aplicații marine 
descrise în standardul ISO corespunzător ar 
trebui să fie folosite. Pentru motoarele 
hibride care au alte caracteristici tehnice 
decât cele ale motoarelor cu combustie 
internă curente ar trebui dezvoltat un 
ciclu de testare specific motoarelor 
hibride marine.

Or. de

Amendamentul 3
Matthias Groote

Propunere de directivă
Considerentul 26a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26a) Statele membre ar trebui să verifice 
dacă iau la nivel național măsuri eficiente 
specifice regiunilor, ca de exemplu 
introducerea sau adaptarea limitei de 
viteză pentru a reduce cât mai mult posibil 
emisiile sonore.

Or. de

Amendamentul 4
Matthias Groote

Propunere de directivă
Considerentul 28
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(28) Este foarte important să se clarifice 
atât pentru producători, cât și pentru 
utilizatori că aplicând marcajul CE, 
producătorul declară că produsul este 
conform cu toate cerințele aplicabile și că 
își asumă întreaga responsabilitate.

(28) Aplicând marcajul CE, producătorul
ar trebui să își asume întreaga 
responsabilitate în ceea ce privește
conformitatea produsului cu cerințele 
aplicabile. Producătorul și utilizatorul 
trebuie să fie informați mai bine în acest 
sens pentru a atinge obiectivele privind 
marcajul CE.

Or. de

Amendamentul 5
Satu Hassi

Propunere de directivă
Considerentul 39

Textul propus de Comisie Amendamentul

(39) Pentru a ține seama de progresele 
cunoștințelor tehnice și a noilor dovezi 
științifice, competența de a adopta acte 
legislative în conformitate cu articolul 290 
din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene ar trebui să fie delegată Comisiei 
pentru a modifica secțiunea 2 din partea B 
și secțiunea 1 din partea C ale anexei I, cu 
excepția modificărilor directe sau indirecte 
ale valorilor emisiilor de gaze de 
eșapament sau emisiilor sonore și ale 
valorilor raportului Froude și P/D, și 
anexele V, VII și IX. Este deosebit de 
important ca, pe parcursul activităților sale 
pregătitoare, Comisia să efectueze 
consultări corespunzătoare, inclusiv la 
nivel de experți.

(39) Pentru a ține seama de progresele 
cunoștințelor tehnice și a noilor dovezi 
științifice, competența de a adopta acte 
legislative în conformitate cu articolul 290 
din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene ar trebui să fie delegată Comisiei 
pentru a modifica secțiunea 2 din partea B 
și secțiunea 1 din partea C ale anexei I, cu 
excepția modificărilor directe sau indirecte 
ale valorilor emisiilor de gaze de
eșapament sau emisiilor sonore, care au ca 
efect reducerea nivelului de protecție a 
mediului, și ale valorilor raportului Froude 
și P/D, și anexele V, VII și IX. Este 
deosebit de important ca, pe parcursul 
activităților sale pregătitoare, Comisia să 
efectueze consultări corespunzătoare, 
inclusiv la nivel de experți.

Or. en
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Amendamentul 6
Satu Hassi

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 2 – litera a – punctul xiii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(xiii) ambarcațiunile amfibii; (xiii) ambarcațiunile amfibii capabile să 
funcționeze și pe apă și pe teren uscat;

Or. en

Amendamentul 7
Matthias Groote

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) „Ambarcațiune”: orice vehicul care 
se deplasează pe apă cu ajutorul 
cârmelor, padelelor, velelor sau 
motoarelor;

Or. de

Amendamentul 8
Carl Schlyter, Satu Hassi

Propunere de directivă
Articolul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dispozițiile prezentei directive nu 
împiedică statele membre să adopte 
dispoziții privind navigația în anumite ape, 
pentru a proteja mediul și configurația 
căilor navigabile și a asigura siguranța 
acestora, cu condiția ca aceste dispoziții să 
nu necesite modificarea motovehiculelor 
nautice conforme cu prezenta directivă.

Dispozițiile prezentei directive nu 
împiedică statele membre să adopte 
dispoziții privind navigația în apele lor, 
pentru a proteja mediul, inclusiv împotriva 
poluării sonore, și configurația căilor 
navigabile și a asigura siguranța acestora, 
cu condiția ca aceste dispoziții să nu 
necesite modificarea motovehiculelor 
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nautice conforme cu prezenta directivă.

Or. en

Amendamentul 9
Carl Schlyter, Satu Hassi

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) statele membre pot restricționa 
utilizarea ambarcațiunilor de agrement la 
anumite zone și ore ale zilei pentru a 
proteja alte interese publice concurente.

Or. en

Amendamentul 10
Satu Hassi

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 1 – litera b – punctul ii – liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

- atunci când standardele armonizate 
referitoare la punctele 3.2 și 3.3 din anexa I 
partea A sunt respectate: modulul A1 
(controlul intern al producției plus 
încercarea supravegheată a produsului), 
modulul B (examinarea de tip UE) 
împreună cu modulul C, D, E sau F, 
modulul G (conformitatea bazată pe 
verificarea unității); sau modulul H 
(conformitatea bazată pe asigurarea totală a 
calității);

- atunci când standardele armonizate 
referitoare la punctele 3.2 și 3.3 din anexa I 
partea A sunt respectate: modulul B 
(examinarea de tip UE) împreună cu 
modulul C, D, E sau F, modulul G 
(conformitatea bazată pe verificarea 
unității); sau modulul H (conformitatea 
bazată pe asigurarea totală a calității);

Or. en
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Justificare

Reinserează textul directivei actuale. Nu este oportun ca o ambarcațiune din categoria C cu o 
lungime mai mare de 12 metri să poată ieși în larg dacă proiectarea nu a fost verificată de un 
organism notificat.

Amendamentul 11
Satu Hassi

Propunere de directivă
Articolul 49 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) punctul 2 din partea B și punctul 1 din 
partea C a anexei I, cu excepția 
modificărilor directe sau indirecte ale 
valorilor emisiilor de gaze de eșapament 
sau emisiilor sonore și ale valorilor 
raportului Froude și raportului P/D;

(a) punctul 2 din partea B și punctul 1 din 
partea C a anexei I, cu excepția 
modificărilor directe sau indirecte ale 
valorilor emisiilor de gaze de eșapament 
sau emisiilor sonore, care au ca efect 
reducerea nivelului de protecție a 
mediului, și ale valorilor raportului Froude 
și raportului P/D;

Or. en

Amendamentul 12
Satu Hassi

Propunere de directivă
Anexa I – partea A – punctul 2 – subpunctul 2.3 – paragraful 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Ambarcațiunile trebuie să fie proiectate 
astfel încât să reducă la minimum riscurile 
de cădere peste bord și să faciliteze 
revenirea la bord.

Ambarcațiunile trebuie să fie proiectate 
astfel încât să reducă la minimum riscurile 
de cădere peste bord și mijloacele de 
revenire la bord sunt accesibile persoanei 
din apă sau pot fi utilizate de aceasta fără 
ajutor. 

Or. en
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Justificare

Proiectarea ambarcațiunii ar trebui să permită revenirea la bord fără ajutor, din motive de 
securitate, lucru deosebit de important în situațiile în care apa este rece. Amendamentul 
aliniază, de asemenea, textul la o cerință existentă în USA.

Amendamentul 13
Satu Hassi

Propunere de directivă
Anexa I – partea A – punctul 5 – subpunctul 5.8 – paragraful 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Ambarcațiunile echipate cu grupuri 
sanitare sunt prevăzute cu rezervoare de 
stocare sau sisteme de tratare a apei.

Ambarcațiunile echipate cu grupuri 
sanitare sunt prevăzute cu rezervoare de 
stocare sau sisteme de tratare a apei 
conectate la fiecare toaletă.

Or. en

Amendamentul 14
Satu Hassi, Carl Schlyter

Propunere de directivă
Anexa I – partea C – punctul 1 – subpunctul 1.1 – paragraful 1 

Textul propus de Comisie

Puterea nominală a motorului
(regim nominal) în Kw

Nivelul maxim al presiunii 
acustice = LpASmax

În dB
PN  10 67

10  PN  40 72
PN  40 75

Amendamentul

Puterea nominală a motorului
(regim nominal) în Kw

Nivelul maxim al presiunii 
acustice = LpASmax

În dB
PN  10 62
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PN  10 67

Or. en

Justificare

În conformitate cu evaluarea de impact a Comisiei, se poate reduce cu 5 decibeli sunetul din 
motoarele mai mici (până la 40 kW) și cu 8 decibeli în motoarele mai mari. (După schimbare, 
a doua categorie de cerințe devine egală cu cea de-a treia categorie).


