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Alteração 40
Malcolm Harbour, Toine Manders

Proposta de diretiva
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) A decisão n.º 768/2008/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 9 
de julho de 2008, relativa a um quadro 
comum para a comercialização de produtos 
estabelece princípios comuns e disposições 
de referência para os atos legislativos que 
se baseiem nos princípios da nova 
abordagem. No intuito de assegurar a 
coerência com outra legislação setorial 
relativa aos produtos,  convém adaptar 
determinadas disposições da presente 
diretiva a essa decisão, desde que as 
especificidades setoriais não exijam uma 
solução distinta. Por conseguinte, 
determinadas definições, as obrigações 
gerais dos operadores económicos, a 
presunção de conformidade, as objeções 
formais contra normas harmonizadas, as 
regras da marcação CE, os requisitos 
aplicáveis aos organismos de avaliação da 
conformidade e aos procedimentos de 
notificação, bem como as disposições 
relativas aos procedimentos relacionados 
com produtos que representem um risco 
são alinhados por essa decisão.

(6) A decisão n.º 768/2008/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 9 
de julho de 2008, relativa a um quadro 
comum para a comercialização de produtos 
estabelece princípios comuns e disposições 
de referência para os atos legislativos que 
se baseiem nos princípios da nova 
abordagem. No intuito de assegurar a 
coerência com outra legislação setorial 
relativa aos produtos,  convém adaptar 
determinadas disposições da presente 
diretiva a essa decisão, desde que as 
especificidades setoriais não exijam uma 
solução distinta. Por conseguinte, 
determinadas definições, as obrigações 
gerais dos operadores económicos, a 
presunção de conformidade, as regras da 
marcação CE, os requisitos aplicáveis aos 
organismos de avaliação da conformidade 
e aos procedimentos de notificação, bem 
como as disposições relativas aos 
procedimentos relacionados com produtos 
que representem um risco são alinhados 
por essa decisão. O Regulamento (CE) n.º 
[.../...] do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de …, relativo à normalização 
europeia 1* prevê um procedimento para 
a apresentação de objeções em relação às 
normas harmonizadas sempre que essas 
normas não satisfaçam plenamente os 
requisitos da presente diretiva.
_____________
1 JO L ....

* JO: Inserir número, data e referência JO desse 
regulamento.

Or. en
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Justificação

Deve ser lido em articulação com as supressões propostas por MH no artigo 15.º e no artigo 
33.º.

Alteração 41
Malcolm Harbour, Toine Manders

Proposta de diretiva
Considerando 20-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(20-A) No caso de motores adaptados 
para uso marítimo, se o motor original 
estiver já homologado de acordo com a 
Diretiva 97/68/CE1 ou com a Diretiva 
2005/55/CE2, os fabricantes devem poder 
fazer uso da prova de conformidade 
emitida pelo fabricante do motor original, 
desde que as adaptações efetuadas não 
tenham alterado as características de 
emissão de gases de escape. 
Consequentemente, a definição de 
fabricante estabelecida na presente 
diretiva deve ser adaptada de modo a 
clarificar o que se inclui sob a designação 
atividade de «fabrico».
______________
1 Diretiva 97/68/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho de 16 de dezembro de 1997 relativa à 
aproximação das legislações dos 
Estados-Membros respeitantes a medidas contra a 
emissão de poluentes gasosos e de partículas pelos 
motores de combustão interna a instalar em 
máquinas móveis não rodoviárias (JO L 59 de 
27.2.1998, p. 1).
2 Diretiva 2005/55/CE do Parlamento Europeu e 
do Conselho, de 28 de setembro de 2005, relativa à 
aproximação das legislações dos 
Estados-Membros respeitantes às medidas a tomar 
contra a emissão de gases e partículas poluentes 
provenientes dos motores de ignição por 
compressão utilizados em veículos e a emissão de 
gases poluentes provenientes dos motores de 
ignição comandada alimentados a gás natural ou 
a gás de petróleo liquefeito utilizados em veículos 
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(JO L 275 de 20.10.2005, p. 1).

Or. en

Justificação

Deve ser lido em articulação com a alteração proposta por MH ao artigo 3.º, n.º 1, ponto 13. 
Os fabricantes que adaptam motores para uso marítimo, conhecidos coloquialmente como 
«marinizadores» (marinisers), têm vindo a ser confrontados com uma certa incerteza legal 
relativamente à certificação dos motores. A adaptação da definição de fabricante nesta 
diretiva elimina a atual ambiguidade que afeta os marinizadores que não alteram as 
características de emissão do motor, os quais passam, sem margem para dúvidas, a poder 
fazer uso da prova de conformidade do fabricante do motor original.

Alteração 42
Malcolm Harbour, Toine Manders

Proposta de diretiva
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) Consoante o combustível e a categoria 
de potência, devem ser utilizados os ciclos 
de ensaio para os motores em aplicações 
navais descritos na norma ISO aplicável.

(22) Consoante o combustível e a categoria 
de potência, devem ser utilizados os ciclos 
de ensaio para os motores em aplicações 
navais descritos na norma ISO aplicável.
Os ciclos de ensaio devem ser 
desenvolvidos para todos os motores de 
combustão que façam parte do sistema de 
propulsão, incluindo as instalações de 
propulsão híbridas. 

Or. en

Justificação

Esta alteração vem modificar o texto do DR 4, para além de cobrir o DR 3, que o relator 
tenciona, consequentemente, retirar, e se for lida em articulação com o DR 10, que se 
mantém, esclarece convenientemente que os motores de carga usados em instalações híbridas 
de série ficam efetivamente abrangidos pela diretiva.

Alteração 43
Toine Manders

Proposta de diretiva
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Considerando 28

Texto da Comissão Alteração

(28) É crucial que fabricantes e utilizadores 
estejam cientes de que, com a aposição da 
marcação CE no produto, o fabricante 
declara que esse produto está conforme a 
todos os requisitos aplicáveis, assumindo 
por ele total responsabilidade.

(28) É crucial que tanto fabricantes como 
utilizadores estejam cientes de que, com a 
aposição da marcação CE num produto, o 
fabricante declara que esse produto está 
conforme a todos os requisitos aplicáveis e 
que assume por ele total responsabilidade,
devendo ser efetuadas verificações de
conformidade regulares da utilização 
dessa marcação CE.

Or. nl

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

Proposta de diretiva
Considerando 31-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(31-A) Com vista a uma informação clara 
acerca do ambiente operacional aceitável 
das embarcações, as designações das 
categorias de conceção de embarcações, 
que podem induzir em erro os 
utilizadores, devem passar a basear-se nas 
condições essenciais de navegação, 
nomeadamente a intensidade do vento e a 
altura de vaga, em vez de indicarem a 
área e tipo de navegação.

Or. en

Justificação

Consideração das categorias de conceção de embarcações para esclarecimento desta 
questão.

Alteração 45
Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Toine Manders, Matteo Salvini, Damien Abad
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Proposta de diretiva
Considerando 31-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(31-B) As condições ambientais referidas 
na categoria de conceção A podem ser
encontradas em viagens longas, por 
exemplo, nas travessias oceânicas, ou 
costeiras, quando não protegidas do vento 
e das vagas ao longo de várias centenas 
de milhas náuticas. As condições 
referidas na categoria de conceção B 
podem ser encontradas em viagens ao 
largo suficientemente longas ou costeiras, 
quando as possibilidades de abrigo nem 
sempre estejam imediatamente 
disponíveis. Estas condições podem 
igualmente ser encontradas em mares 
interiores com dimensões suficientes para 
permitir a formação de vagas com alguma 
altura. As condições referidas na 
categoria de conceção C podem ser 
encontradas em águas interiores expostas, 
estuários e águas costeiras com condições 
meteorológicas moderadas. As condições 
referidas na categoria de conceção D 
podem ser encontradas em águas 
continentais protegidas e em águas 
costeiras com boas condições 
meteorológicas.

Or. en

Justificação

Esta alteração constitui uma explicação pormenorizada das categorias de conceção de 
embarcações adaptadas (propostas de novo) neste DR.

Alteração 46
Malcolm Harbour, Toine Manders

Proposta de diretiva
Considerando 39
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Texto da Comissão Alteração

(39) Para ter em conta a evolução do 
conhecimento tecnológico e os novos 
dados científicos, o poder de adotar atos, 
em conformidade com o artigo 290.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia deve ser conferido à Comissão 
para alterar o ponto 2 da parte B e o ponto 
1 da parte C do anexo I, à exceção das 
alterações diretas e indiretas dos valores 
das emissões de gases de escape e sonoras 
e dos valores de Froude e do rácio P/D, e 
os anexos V, VII e IX. É particularmente
importante que a Comissão proceda às 
consultas adequadas durante os trabalhos 
preparatórios, inclusive ao nível de peritos.

(39) Para ter em conta a evolução do 
conhecimento tecnológico e os novos 
dados científicos, o poder de adotar atos, 
em conformidade com o artigo 290.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia deve ser conferido à Comissão 
para alterar o ponto 2 da parte B do anexo 
I, em particular para incluir ciclos de 
ensaio para os motores híbridos e para 
introduzir combustíveis de ensaio
misturados com biocombustíveis na tabela 
dos combustíveis de ensaio assim que 
aqueles tenham sido internacionalmente 
aceites, à exceção das alterações diretas e 
indiretas dos valores das emissões de gases 
de escape e sonoras e dos valores de 
Froude e do rácio P/D, e os anexos V, VII 
e IX. É particularmente importante que a 
Comissão proceda às consultas adequadas 
durante os trabalhos preparatórios, 
inclusive ao nível de peritos.

Or. en

Justificação

Esta alteração é uma adaptação técnica do DR 6, que deve ser suprimido. Continua a refletir 
as mudanças necessárias face às novas misturas de combustíveis e à introdução de sistemas 
híbridos.

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

Proposta de diretiva
Artigo 3 – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

2. «embarcação de recreio», qualquer 
embarcação, de qualquer tipo, 
independentemente do meio de propulsão, 
com um comprimento de casco 
compreendido entre 2,5 metros e 24 

2. «embarcação de recreio», qualquer 
navio, de qualquer tipo, 
independentemente do meio de propulsão, 
com um comprimento de casco 
compreendido entre 2,5 metros e 24 
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metros, medido de acordo com as normas 
harmonizadas aplicáveis, e destinada a fins 
desportivos e recreativos;

metros, medido de acordo com as normas 
harmonizadas aplicáveis, e destinada a fins 
desportivos e recreativos;

Or. en

Justificação

Esta alteração adapta o DR 8, harmonizando a definição de embarcação de recreio com o 
padrão internacional «navio». Neste sentido, harmoniza ainda a definição de embarcação de 
recreio com a referência a «navio» no DR 9, definindo um equipamento aquático pessoal. 
Nesta proposta de diretiva não há qualquer definição de «barco». Consequentemente, o DR 8 
deve ser retirado.

Alteração 48
Malcolm Harbour, Toine Manders

Proposta de diretiva
Artigo 3 – ponto 13

Texto da Comissão Alteração

13. «fabricante», a pessoa singular ou 
coletiva que fabrica, ou manda projetar ou 
fabricar, um produto e o comercializa com 
o seu nome ou a sua marca; 

13. «fabricante», qualquer pessoa singular 
ou coletiva que fabrica um produto ou o 
manda desenhar ou fabricar e comercializa 
esse produto com o seu nome ou a sua 
marca; o termo abrange qualquer pessoa 
singular ou coletiva que adapte motores 
para uso marítimo, sem alterar as 
características de emissão de gases de 
escape, se o motor original estiver já 
homologado de acordo com a Diretiva 
97/68/CE ou com a Diretiva 2005/55/CE.

Or. en

Justificação

Esta alteração corrige a ambiguidade com que se confrontam atualmente os fabricantes que 
adaptam motores para uso marítimo sem alterar as características de emissão de gases de 
escape do motor, garantindo sem margem para dúvidas que passam a poder fazer uso da 
prova de conformidade do fabricante do motor original.
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Alteração 49
Malcolm Harbour, Toine Manders

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 4 

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros não devem 
impedir a colocação no mercado ou em 
serviço de quaisquer dos seguintes:

4. Os Estados-Membros não devem 
impedir a colocação no mercado ou em 
serviço de motores de propulsão em 
conformidade com a presente diretiva, 
instalados ou não em embarcações.

(a) motores de propulsão, quer estejam ou 
não instalados nas embarcações, desde 
que estejam em conformidade com a 
presente diretiva;
(b) motores homologados de acordo com a 
Diretiva 97/68/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho [23], que estejam 
em conformidade com a fase III-A, III-B 
ou fase IV dos limites de emissão para os 
motores de ignição por compressão, 
utilizados para outras aplicações que não 
a propulsão de embarcações de navegação 
interior, locomotivas e automotoras, como 
previsto no ponto 4.1.2. do anexo I da 
referida Diretiva;
(c) motores homologados de acordo com a 
Diretiva 2005/55/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho [24], quando o 
fabricante declara, em conformidade com 
o ponto 9 do anexo IV, que o motor 
satisfaz os requisitos da presente diretiva 
em matéria de emissões de gases de 
escape quando instalado em embarcações 
de acordo com as instruções fornecidas 
pelo fabricante.

Or. en

Justificação

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 
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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.

Alteração 50
Malcolm Harbour, Toine Manders

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 4-A(novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. O número 4 deve ser igualmente 
aplicado a:
a) motores homologados de acordo com a 
Diretiva 97/68/CE que estejam em 
conformidade com a fase IIIA, IIIB ou IV 
dos limites de emissão para os motores de 
ignição por compressão utilizados para 
outras aplicações que não a propulsão de 
embarcações de navegação interior, 
locomotivas e automotoras, como previsto 
no ponto 4.1.2 do anexo I da referida 
Diretiva; e
b) motores homologados de acordo com a 
Diretiva 2005/55/CE;
quando o fabricante declara, em 
conformidade com o ponto 9 do anexo IV, 
que o motor satisfaz os requisitos da 
presente diretiva em matéria de emissões 
de gases de escape quando instalado em 
embarcações de acordo com as instruções 
fornecidas pelo fabricante.

Or. en

Justificação

Esta alteração corrige um erro de formatação da proposta da Comissão e garante que esta 
disposição da atual DER 1994/25 é aplicada com eficácia e com maior clareza do que na 
proposta da Comissão.
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Alteração 51
Toine Manders

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Sempre que a conformidade do produto 
com os requisitos aplicáveis tiver sido 
demonstrada através desse procedimento, 
os fabricantes devem elaborar a declaração 
UE de conformidade a que se refere o 
artigo 16.º e apor a marcação CE prevista 
no artigo 18.º, n.º 1.

Sempre que a conformidade do produto 
com os requisitos aplicáveis tiver sido 
demonstrada através desse procedimento, 
os fabricantes devem elaborar a declaração 
UE de conformidade a que se refere o 
artigo 16.º e apor a marcação CE prevista 
no artigo 18.º, n.º 1, que poderá ser 
inspecionada a qualquer momento.

Or. nl

Alteração 52
Andreas Schwab, Othmar Karas

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 7

Texto proposto pela Comissão Alteração

7. Os fabricantes devem assegurar que o 
produto é acompanhado de instruções e 
informações de segurança numa língua ou 
línguas que possam ser facilmente 
compreendidas pelos consumidores e 
outros utilizadores finais, de acordo com o 
que o Estado-Membro em questão decidir.

7. Os fabricantes devem assegurar que o 
produto é acompanhado de instruções e 
informações de segurança numa língua ou 
línguas que possam ser facilmente 
compreendidas pelos consumidores e
outros utilizadores finais nos 
Estados-Membros onde os seus produtos 
são colocados no mercado. Essa língua 
deve ser determinada pelo Estado-Membro 
em questão.

Or. en

Alteração 53
Malcolm Harbour, Toine Manders
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Proposta de diretiva
Artigo 15

Texto da Comissão Alteração

Artigo15.º Suprimido
Objeção formal relativamente a normas 

harmonizadas
1. Sempre que considerarem que uma 
norma harmonizada não satisfaz 
inteiramente os requisitos a que 
corresponde e que se encontram 
estabelecidos no artigo 4.º, n.º 1, e no 
anexo I, a Comissão ou o Estado-Membro 
em causa devem submeter 
fundamentadamente a questão à 
apreciação do Comité criado pelo artigo 
5.º da Diretiva 98/34/CE. O comité deve 
emitir parecer imediatamente, após 
consulta aos organismos europeus de 
normalização em causa.
2.Face ao parecer do Comité, a Comissão 
decide se publica ou não as referências da 
norma harmonizada em causa no Jornal 
Oficial da União Europeia, se as publica 
com restrições, se mantém as referências 
aplicáveis, se as mantém com restrições 
ou se as retira.
3. A Comissão informa desse facto o 
organismo de normalização europeu em 
questão e, se necessário, solicita a revisão 
da norma harmonizada em causa.

Or. en

Justificação

Está atualmente em curso uma revisão horizontal da legislação referente ao sistema de 
normalização da UE (2011/0150(COD)) que abrange esta disposição geral relativa às 
objeções relativamente a normas, o que explica a razão pela qual se deve suprimir este artigo 
na presente  proposta de diretiva setorial. Há uma alteração correspondente do considerando 
6 relativamente ao Regulamento de Normalização.
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Alteração 54
Malcolm Harbour, Toine Manders

Proposta de diretiva
Artigo 33

Texto da Comissão Alteração

Artigo 33.º Suprimido
Objeção formal relativamente a normas 

harmonizadas
Sempre que um Estado-Membro ou a 
Comissão apresentem uma objeção 
formal relativamente às normas 
harmonizadas a que se refere o artigo 
32.º, é aplicável o disposto no artigo 15.º.

Or. en

Justificação

Está atualmente em curso uma revisão horizontal da legislação referente ao sistema de 
normalização da UE (2011/0150(COD)) que abrange esta disposição geral relativa às 
objeções relativamente a normas, o que explica a razão pela qual se deve suprimir este artigo 
nesta  proposta de diretiva setorial. Há uma alteração correspondente do considerando 6 
relativamente ao Regulamento de Normalização.

Alteração 55
Malcolm Harbour, Toine Manders

Proposta de diretiva
Artigo 49 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

As alterações referidas na alínea a) podem 
incluir alterações a combustíveis de 
referência e aos requisitos para ensaios de 
emissões de gases de escape e sonoras e a 
critérios de durabilidade.

As alterações referidas na alínea a) podem 
incluir alterações a combustíveis de 
referência e aos requisitos para ensaios de 
emissões de gases de escape e sonoras e a 
critérios de durabilidade. Tais alterações 
podem incluir, em particular, ciclos de 
ensaio para motores híbridos e introduzir 
combustíveis de ensaio misturados com 
biocombustíveis na tabela dos 
combustíveis de ensaio incluída no Anexo 
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I, Parte B, Secção 2, logo que aqueles 
sejam internacionalmente aceites.

Or. en

Justificação

Esta alteração substitui o DR 17 e o DR 18, que serão suprimidos, e clarifica o âmbito da 
delegação de poderes concedida à Comissão.

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

Proposta de diretiva
Artigo 53-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 53.º-A
Revisão

Até ...*, a Comissão deve apresentar ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho um 
relatório sobre a viabilidade da 
introdução de um sistema de categorias de 
conceção de barcos baseado na 
resistência à intensidade do vento e à 
altura de vaga, levando em conta os 
desenvolvimentos da normalização 
internacional. O referido relatório deve 
incluir uma avaliação do impacto que a 
introdução de um tal sistema poderá ter
na indústria de construção de 
embarcações. Quando pertinente, deverá 
ser acompanhado de uma proposta 
legislativa.
_____________
* JO: Inserir a data: dois anos após a data 
referida no segundo parágrafo do artigo 57.º, 
n.º 1.

Or. en

Justificação

Em alternativa às categorias revistas de conceção de embarcações propostas pelo relator no 
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DR e adaptadas nas alterações ao presente projeto de relatório, esta alteração atribui à 
Comissão o dever de proceder a uma consulta exaustiva das partes interessadas acerca desta 
matéria e apresentar um relatório em tempo razoável. Os coordenadores da IMCO 
concordaram em encomendar um documento informativo para avaliar as vantagens das 
novas categorias de conceção de embarcações, de modo a permitir aos membros da IMCO 
uma votação esclarecida entre ambas as opções.

Alteração 57
Malcolm Harbour, Toine Manders

Proposta de diretiva
Artigo 58 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros não devem 
impedir a colocação no mercado ou em 
serviço de produtos abrangidos pela 
Diretiva 94/25/CE que estejam em 
conformidade com o disposto nessa 
diretiva e que foram colocados no mercado 
ou em serviço antes de [dd/mm/aaaa] (1 
ano após a data referida no artigo 57.º, n.º 
1, segundo parágrafo).

1. Os Estados-Membros não devem 
impedir a colocação no mercado ou em 
serviço de produtos abrangidos pela 
Diretiva 94/25/CE que estejam em 
conformidade com o disposto nessa 
diretiva e que foram colocados no mercado 
ou em serviço antes de ...*.

_____________
* JO: Inserir a data referida no segundo 
parágrafo do artigo 57º, n.º1, ou 31 de dezembro 
2014, consoante a que ocorrer em último lugar.

Or. en

Justificação

Esta alteração corrige um erro no DR 20, que deve ser suprimido, mantendo-se, porém, a sua 
intenção: à exceção dos motores de ignição comandada, que estão abrangidos pela 
disposição do artigo 58.º, n.º 2, os fabricantes de motores de outros tipos deverão dar 
cumprimento à diretiva a partir do final de 2014, pelo que esta alteração propõe que isso 
fique esclarecido na presente diretiva.

Alteração 58
Toine Manders

Proposta de diretiva
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Artigo 58-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 58.º-A
Novas propostas legislativas

A Comissão deve ponderar apresentar 
propostas legislativas ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho para a 
harmonização de licenças de embarcações 
a nível da UE, introduzindo inspeções 
técnicas a bordo de navios com intervalos 
regulares (cinco anos) para verificar a 
segurança de equipamento a bordo que 
utilize gás – e de outros tipos de gás 
explosivo – de forma a garantir que os 
navios cumprem os requisitos de 
segurança em qualquer momento, bem 
como para evitar a evasão fiscal 
desencorajando a utilização de gasóleo 
agrícola. 

Or. nl

Justificação

[Se esta alteração for adotada, será inserida como artigo 58.º-A no relatório final]

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

Proposta de diretiva
Anexo I – parte A – ponto 1 – ponto A

Texto da Comissão Alteração

A. OCEÂNICA: concebidas para viagens 
longas em que o vento pode exceder a 
força 8 (escala de Beaufort) e as vagas 
podem exceder uma altura de 4 metros, 
mas excluindo condições anormais, e em 
que os navios são amplamente 
autossuficientes.

A. Uma embarcação de recreio com a 
categoria de conceção A é considerada 
apta para viagens com ventos que podem 
exceder a força 8 (escala de Beaufort) e 
vagas que podem exceder uma altura de 4 
metros, mas excluindo condições anormais, 
como tempestades, tempestades violentas, 
furacões, tornados e condições extremas 
de navegabilidade ou vagalhões.
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Or. en

Justificação

Após novas consultas às partes interessadas com o objetivo de ajustar as definições, esta 
nova definição mantém a categoria de conceção A existente, mas suprime a área e o tipo de 
navegação («Oceânica»), uma vez que as condições que devem ser tidas em conta pelo 
utilizador são a força do vento e a altura das vagas. Mantém igualmente os limites atuais em 
termos de intensidade do vento e altura significativa de vaga, mas dota-se de maior certeza 
jurídica, ao descrever as condições anormais. Os DR 22, 23 e 24 devem, por conseguinte, ser 
suprimidos. 

Alteração 60
Mitro Repo, Eija-Riitta Korhola

Proposta de diretiva
Anexo I – parte A – ponto 1 – ponto A

Texto da Comissão Alteração

A. OCEÂNICA: concebidas para viagens 
longas em que o vento pode exceder a 
força 8 (escala de Beaufort) e as vagas 
podem exceder uma altura de 4 metros, 
mas excluindo condições anormais, e em 
que os navios são amplamente 
autossuficientes.

A. OCEÂNICA: Uma embarcação de 
recreio com a categoria de conceção A é 
considerada apta para viagens com ventos 
que podem exceder a força 8 (escala de 
Beaufort) e vagas que podem exceder uma 
altura de 4 metros, mas excluindo 
condições anormais. Tais condições 
anormais incluem furacões, tornados, 
vagalhões e outras situações em que o 
vento exceda a força 10 (escala de 
Beaufort) e/ou a altura de vaga exceda 7 
metros.

Or. en

Justificação

Uma vez que as embarcações de recreio de comprimento inferior a 24 metros não podem 
resistir a ciclones, a diretiva deve, para segurança do consumidor, incluir limites mais 
elevados, como 10 bft e/ou altura de vaga de 7 m.

Alteração 61
Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Toine Manders, Matteo Salvini, Damien Abad
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Proposta de diretiva
Anexo I – parte A – ponto 1  – ponto B

Texto da Comissão Alteração

B. AO LARGO: concebidas para viagens 
ao largo em que o vento pode atingir a 
força 8 e as vagas uma altura até 4 metros 
inclusive.

B. Uma embarcação de recreio com a 
categoria de conceção B é considerada 
apta para viagens em que o vento pode 
atingir a força 8 e as vagas uma altura até 4 
metros inclusive.

Or. en

Justificação

Após novas consultas às partes interessadas com o objetivo de ajustar as definições, esta 
nova definição mantém a categoria de conceção B existente, mas suprime a área e o tipo de 
navegação («Ao largo»), uma vez que as condições que devem ser tidas em conta pelo 
utilizador são a força do vento e a altura das vagas. Consequentemente, o DR25 deve ser 
suprimido.

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

Proposta de diretiva
Anexo I – parte A – ponto 1 – ponto C

Texto da Comissão Alteração

C. COSTEIRA: concebidas para viagens 
em águas costeiras, baías, estuários, lagos 
e rios em que o vento pode atingir a força 6 
e uma altura das vagas até 2 metros 
inclusive.

C. Uma embarcação de recreio com a 
categoria de conceção B é considerada 
apta para viagens em que o vento pode 
atingir a força 6 e uma altura das vagas até 
2 metros inclusive.

Or. en

Justificação

Após novas consultas às partes interessadas com o objetivo de ajustar as definições, esta 
nova definição mantém a categoria de conceção C existente, mas suprime a área e o tipo de 
navegação («Costeira»), uma vez que as condições que devem ser tidas em conta pelo 
utilizador são a força do vento e a altura das vagas. Consequentemente, o DR26 deve ser 
suprimido.
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Alteração 63
Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Toine Manders, Matteo Salvini, Damien Abad

Proposta de diretiva
Anexo I – parte A – ponto 1 – ponto D

Texto da Comissão Alteração

D. EM ÁGUAS ABRIGADAS: concebidas 
para viagens em águas junto à costa, 
pequenas baías, pequenos lagos, rios e 
canais em que o vento pode atingir a 
força 4 e as vagas uma altura até 0,3 
metros inclusive, com vagas ocasionais 
levantadas pela passagem de navios, por 
exemplo, até uma altura de 0,5 metros.

D. Uma embarcação de recreio com a 
categoria de conceção D é considerada 
apta para viagens em que o vento pode 
atingir a força 4 e as vagas uma altura até  
0,3 metros, com vagas ocasionais até uma 
altura máxima de 0,5 metros.

Or. en

Justificação

Após novas consultas às partes interessadas com o objetivo de adaptar as definições, esta 
nova definição mantém a categoria de conceção D existente, mas suprime a área e o tipo de 
navegação («Em águas abrigadas»), uma vez que as condições que devem ser tidas em conta 
pelo utilizador são a força do vento e a altura das vagas. Consequentemente, o DR27 deve 
ser suprimido.

Alteração 64
Andreas Schwab, Othmar Karas

Proposta de diretiva
Anexo I – parte A – ponto 2 – ponto 2.1 – número 1 – ponto 30

Texto da Comissão Alteração

(30) país de fabrico, (b) código de país do Estado-Membro que 
emitiu o código de fabricante,

Or. en

Alteração 65
Andreas Schwab, Othmar Karas
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Proposta de diretiva
Anexo I – parte A – ponto 5 – ponto 5.1 – ponto 5.1.5 -A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5.1.5-A. Motores fora de borda 
controlados por timão  
Os motores fora de borda controlados por 
timão devem estar equipados com um 
dispositivo de paragem de emergência que 
pode ser ligado ao piloto automático 
(interruptor de paragem de emergência de 
acionamento por cabo).

Or. en

Alteração 66
Malcolm Harbour, Toine Manders

Proposta de diretiva
Anexo I – parte A – subparte 5 – ponto 5.3 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

Deve ser assegurada uma ventilação para 
evitar a acumulação dos gases 
eventualmente emitidos pelas baterias. As 
baterias devem ser fixadas com solidez e 
protegidas contra a entrada de água.

Deve ser assegurada uma ventilação para 
evitar a acumulação dos gases explosivos. 
As baterias devem ser fixadas com solidez 
e protegidas contra a entrada de água.

Or. en

Justificação

Esta alteração adapta o DR 36. As explosões de gás constituem o acidente mais significativo 
e uma questão fundamental de segurança em embarcações. Esta alteração amplia o alcance 
desta medida de segurança.


