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Amendamentul 40
Malcolm Harbour, Toine Manders

Propunere de directivă
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Decizia nr. 768/2008/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 9 iulie 2008 privind un cadru comun 
pentru comercializarea produselor 
stabilește principii comune și dispoziții de 
referință pentru legislația bazată pe 
principiile noii abordări. Pentru a asigura 
coerența cu legislația sectorială privind alte 
produse, este adecvată alinierea anumitor 
dispoziții ale prezentei directive la 
dispozițiile deciziei menționate anterior, în 
măsura în care particularitățile sectoriale 
nu necesită soluții diferite. Prin urmare, 
anumite definiții, obligațiile generale 
pentru operatorii economici, prezumția de 
conformitate, obiecțiile formale contra 
standardelor armonizate, normele privind 
marcajul CE, cerințele privind organismele 
de evaluare a conformității și procedurile 
de notificare, precum și dispozițiile privind 
procedurile de urmat în cazul produselor 
care prezintă un risc, ar trebui să fie 
aliniate la decizia respectivă.

(6) Decizia nr. 768/2008/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 9 iulie 2008 privind un cadru comun 
pentru comercializarea produselor 
stabilește principii comune și dispoziții de 
referință pentru legislația bazată pe 
principiile noii abordări. Pentru a asigura 
coerența cu legislația sectorială privind alte 
produse, este adecvată alinierea anumitor 
dispoziții ale prezentei directive la 
dispozițiile deciziei menționate anterior, în 
măsura în care particularitățile sectoriale 
nu necesită soluții diferite. Prin urmare, 
anumite definiții, obligațiile generale 
pentru operatorii economici, prezumția de 
conformitate, normele privind marcajul 
CE, cerințele privind organismele de 
evaluare a conformității și procedurile de 
notificare, precum și dispozițiile privind 
procedurile de urmat în cazul produselor 
care prezintă un risc, ar trebui să fie 
aliniate la decizia respectivă.
Regulamentul (UE) nr. [../..] al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din ... privind standardizarea europeană1* 
prevede o procedură pentru obiecțiile la 
standardele armonizate în cazul în care 
standardele respective nu satisfac în 
totalitate cerințele prezentei directive.
_____________
1 JO L ....
* JO: a se insera numărul, data și 
referința JO a regulamentului în cauză. 

Or. en
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Justificare

Acest amendament trebuie citit în funcție de textul eliminat prin amendamentele depuse de 
Malcolm Harbour la articolele 15 și 33.

Amendamentul 41
Malcolm Harbour, Toine Manders

Propunere de directivă
Considerentul 20a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20a) În cazul motoarelor adaptate pentru 
utilizarea în mediul marin, ale căror 
motoare inițiale au fost deja omologate în 
conformitate cu Directiva 97/68/CE1 sau 
cu Directiva 2005/55/CE2, producătorii ar 
trebui să se poată baza pe declarația de 
conformitate emisă de producătorul inițial 
al motorului, cu condiția ca adaptările 
respective să nu fi modificat 
caracteristicile emisiilor de gaze de 
eșapament. În plus, definiția 
producătorului stabilită de prezenta 
directivă ar trebui adaptată pentru a 
clarifica ce implică activitatea de 
„producție”.
______________
1 Directiva 97/68/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 16 
decembrie 1997 privind apropierea 
legislațiilor statelor membre referitoare la 
măsurile împotriva emisiei de poluanți 
gazoși și de pulberi provenind de la 
motoarele cu ardere internă care urmează 
să fie instalate pe echipamentele mobile 
fără destinație rutieră (JO L 59, 
27.2.1998, p. 1).
2 Directiva 2005/55/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 28 
septembrie 2005 privind apropierea 
legislațiilor statelor membre cu privire la 
măsurile care trebuie luate împotriva 
emisiilor de gaze și de particule poluante 
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provenite de la motoarele cu aprindere 
prin comprimare utilizate la vehicule și 
împotriva emisiilor de gaze poluante 
provenite de la motoarele cu aprindere 
prin scânteie alimentate cu gaz sau cu gaz 
petrolier lichefiat utilizate la vehicule (JO 
L 275, 20.10.2005, p. 1).

Or. en

Justificare

Acest amendament trebuie citit în funcție de textul eliminat prin amendamentul depus de 
Malcolm Harbour la articolul 3 alineatul (1) punctul 13. Producătorii care adaptează 
motoarele pentru utilizarea în mediul marin (numiți colocvial „marinisers”) s-au confruntat 
în trecut cu incertitudine juridică privind omologarea motoarelor. Adaptarea definiției 
producătorului în prezenta directivă garantează eliminarea ambiguităților cu care se 
confruntă în prezent producătorii care adaptează motoarele pentru utilizarea în mediul 
marin, fără a modifica caracteristicile motorului din punctul de vedere al emisiilor, care vor 
putea utiliza în mod clar declarația de conformitate a producătorului motorului inițial.

Amendamentul 42
Malcolm Harbour, Toine Manders

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. Ar trebui elaborate 
cicluri de încercare pentru toate 
motoarele cu ardere internă care fac parte 
din sistemele de propulsie, inclusiv pentru 
instalațiile de propulsie hibride.

Or. en

Justificare

Prezentul amendament modifică textul amendamentului 4 din PR, vizând și amendamentul 3 
din PR, pe care raportorul intenționează să-l retragă; acest text și textul amendamentului 10 
din PR, care nu este eliminat, clarifică faptul că motoarele de încărcare folosite la instalațiile 
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de propulsie hibride intră, într-adevăr, în domeniul de aplicare al directivei.

Amendamentul 43
Toine Manders

Propunere de directivă
Considerentul 28

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) Este foarte important să se clarifice 
atât pentru producători, cât și pentru 
utilizatori că, prin aplicarea marcajului CE 
pe un produs, producătorul declară că 
produsul este conform cu toate cerințele 
aplicabile și că își asumă întreaga 
responsabilitate pentru aceasta, precum și 
faptul că trebuie efectuate evaluări 
regulate privind respectarea cerințelor 
legate de utilizarea marcajului CE.

Or. nl

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

Propunere de directivă
Considerentul 31a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(31a) Pentru a furniza informații clare cu 
privire la mediul acceptabil de 
funcționare a ambarcațiunilor, 
denumirile categoriilor de proiectare a 
ambarcațiunilor, care ar fi putut induce 
în eroare utilizatorii, ar trebui să aibă la 
bază, în prezent, condițiile de mediu 
esențiale pentru navigație, și anume forța 
vântului și înălțimea valurilor, mai 
degrabă decât zona și tipul de navigare.

Or. en
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Justificare

Se clarifică aspectele conținute în considerentul privind categoriile de proiectare a 
ambarcațiunilor.

Amendamentul 45
Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Toine Manders, Matteo Salvini, Damien Abad

Propunere de directivă
Considerentul 31b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(31b) Condițiile de mediu menționate 
pentru categoria de proiectare A se pot 
întâlni pe parcursul călătoriilor 
prelungite, de exemplu la traversarea 
oceanelor sau în apropierea coastei, când 
zona nu este protejată de vânt și valuri pe 
o distanță de câteva sute de mile marine. 
Condițiile menționate pentru categoria de 
proiectare B se pot întâlni pe parcursul 
călătoriilor în largul coastelor pe o 
distanță suficient de mare sau în largul 
coastelor unde se poate să nu fie 
disponibile imediat zone protejate. Astfel 
de condiții pot fi, de asemenea, întâlnite 
pe mările interioare suficient de mari 
pentru a genera înălțimile respective ale 
valurilor. Condițiile menționate pentru 
categoria de proiectare C se pot întâlni pe 
apele interioare expuse, în estuare și în 
apropierea coastelor, în condiții 
meteorologice moderate. Condițiile de 
mediu menționate pentru categoria de 
proiectare D se pot întâlni pe apele 
interioare protejate și în apropierea 
coastelor atunci când vremea este 
favorabilă.

Or. en

Justificare

Prezentul amendament oferă o explicație detaliată cu privire la (noile propuneri privind) 
modificările aduse categoriilor de proiectare a ambarcațiunilor în PR.



PE486.112v02-00 8/22 AM\898084RO.doc

RO

Amendamentul 46
Malcolm Harbour, Toine Manders

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, în timpul lucrărilor 
pregătitoare, Comisia să organizeze 
consultări adecvate, 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 
a anexei I, în special pentru a introduce 
combustibilii de încercare amestecați cu 
biocombustibili în tabelul combustibililor 
de încercare în momentul în care acești 
combustibili de încercare sunt acceptați la 
nivel internațional, 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, în 
timpul lucrărilor pregătitoare, Comisia să 
organizeze consultări adecvate, inclusiv la 
nivel de experți.

Or. en

Justificare

Prezentul amendament reprezintă o modificare tehnică a amendamentului 6 din PR, care va fi 
retras. Acest amendament reflectă modificările impuse de apariția noilor amestecuri de 
biocombustibili și de introducerea sistemelor hibride.

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

Propunere de directivă
Articolul 3 – punctul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

2. „” înseamnă orice ambarcațiune de orice 
tip, destinată a fi utilizată în scopuri 
sportive și de agrement, având o lungime a 
corpului între 2,5 m și 24 m, măsurată 
conform standardelor armonizate, 
indiferent de modul de propulsie;

2. „ambarcațiune de agrement” înseamnă 
orice ambarcațiune de orice tip, destinată a 
fi utilizată în scopuri sportive și de 
agrement, având o lungime a corpului între 
2,5 m și 24 m, măsurată conform 
standardelor armonizate, indiferent de 
modul de propulsie;

Or. en

Justificare

(Amendamentul nu privește versiunea în limba română.) În limba engleză, amendamentul 
adaptează armonizarea definiției ambarcațiunilor de agrement din amendamentul 8 din PR 
cu standardele internaționale privind ambarcațiunile. În acest sens, definiția ambarcațiunilor 
de agrement este armonizată și cu menționarea „ambarcațiunii” în amendamentul 9 la PR, în 
care se definește „motovehiculul nautic”. (Nu privește versiunea în limba română.) Prin 
urmare, amendamentul 8 din PR va fi retras.

Amendamentul 48
Malcolm Harbour, Toine Manders

Propunere de directivă
Articolul 3 – punctul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

13. „producător” înseamnă orice persoană 
fizică sau juridică care fabrică un produs 
sau care comandă proiectarea sau 
fabricarea unui produs și comercializează 
produsul respectiv sub numele sau marca 
comercială proprie;

13. „producător” înseamnă orice persoană 
fizică sau juridică care fabrică un produs 
sau care comandă proiectarea sau 
fabricarea unui produs și comercializează 
produsul respectiv sub numele sau marca 
comercială proprie, inclusiv orice 
persoană fizică sau juridică care 
adaptează motoare pentru utilizarea în 
mediul marin, în cazul în care motoarele 
inițiale deja omologate în conformitate cu 
Directiva 97/68/CE sau cu Directiva 
2005/55/CE, fără a modifica 
caracteristicile motorului din punctul de 
vedere al emisiilor;

Or. en
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Justificare

Acest amendament clarifică ambiguitățile cu care se confruntă producătorii care adaptează 
motoarele pentru utilizarea în mediul marin fără a modifica caracteristicile motorului din 
punctul de vedere al emisiilor, asigurând că de acum vor putea utiliza în mod clar declarația 
de conformitate a producătorului motorului inițial.

Amendamentul 49
Malcolm Harbour, Toine Manders

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 4 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre nu pot împiedica 
desfacerea pe piață sau punerea în 
funcțiune a oricărora din următoarele:

(4) Statele membre nu pot împiedica 
desfacerea pe piață sau punerea în 
funcțiune pe teritoriul lor a motoarelor de 
propulsie, care sunt sau nu montate pe 
ambarcațiuni, conforme cu prezenta 
directivă.

(a) motoarele de propulsie, chiar montate 
pe ambarcațiuni, conforme cu prezenta 
directivă;
(b) motoarele omologate în conformitate 
cu Directiva 97/68/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului23 care sunt 
conforme cu etapele IIIA, IIIB sau IV ale 
limitelor de emisii pentru motoarele AC 
utilizate în alte aplicații decât propulsia 
vaselor pentru navigație interioară, 
locomotivelor, automotoarelor, astfel cum 
se prevede la punctul 4.1.2. din anexa I la 
directiva menționată;
(c) motoarele omologate în conformitate 
cu Directiva 2005/55/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului24 în cazul în 
care producătorul declară în conformitate 
cu punctul 9 din anexa IV, că motorul va 
respecta cerințele privind emisiile de gaze 
de eșapament prevăzute de prezenta 
directivă atunci când va fi instalat într-o 
ambarcațiune în conformitate cu 
instrucțiunile furnizate de producător.
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Or. en

Justificare

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 
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.

Amendamentul 50
Malcolm Harbour, Toine Manders

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Alineatul (4) se aplică, de asemenea:
(a) motoarele omologate în conformitate 
cu Directiva 97/68/CE care sunt conforme 
cu etapele IIIA, IIIB sau IV ale limitelor 
de emisii pentru motoarele AC utilizate în 
alte aplicații decât propulsia vaselor 
pentru navigație interioară, locomotivelor, 
automotoarelor, astfel cum se prevede la 
punctul 4.1.2. din anexa I la directiva 
menționată; și
(b) motoarele omologate în conformitate 
cu Directiva 2005/55/CE,
în cazul în care producătorul declară, în 
conformitate cu punctul 9 din anexa IV, 
că motorul va respecta cerințele privind 
emisiile de gaze de eșapament prevăzute 
de prezenta directivă atunci când va fi 
instalat într-o ambarcațiune în 
conformitate cu instrucțiunile furnizate 
de producător.

Or. en
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Justificare

Se corectează o greșeală de formatare din propunerea Comisiei și se garantează că această 
dispoziție din actuala DAA 1994/25 este transmisă în mod mai eficient și mai clar decât în 
propunerea Comisiei.

Amendamentul 51
Toine Manders

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care s-a demonstrat 
conformitatea unui produs cu cerințele 
aplicabile prin procedura menționată, 
producătorii întocmesc o declarație UE de 
conformitate, astfel cum se prevede la 
articolul 16 și aplică marcajul CE, astfel 
cum se prevede la articolul 18 alineatul (1).

În cazul în care s-a demonstrat 
conformitatea unui produs cu cerințele 
aplicabile prin procedura menționată, 
producătorii întocmesc o declarație UE de 
conformitate, astfel cum se prevede la 
articolul 16 și aplică marcajul CE, astfel 
cum se prevede la articolul 18 alineatul (1), 
care poate face oricând obiectul unui 
control.

Or. nl

Amendamentul 52
Andreas Schwab, Othmar Karas

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Producătorii se asigură că produsul este 
însoțit de instrucțiuni și informații de 
siguranță, într-o limbă sau limbi care pot fi 
ușor înțelese de către consumator și alți 
utilizatori finali, după cum se stabilește de 
către statul membru în cauză.

(7) Producătorii se asigură că produsul este 
însoțit de instrucțiuni și informații de 
siguranță, într-o limbă sau limbi care pot fi 
ușor înțelese de către consumator și alți 
utilizatori finali în statul membru în care 
introduc produsele lor pe piață. Limba 
respectivă se stabilește de către statul 
membru în cauză.

Or. en
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Amendamentul 53
Malcolm Harbour, Toine Manders

Propunere de directivă
Articolul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 15 eliminat
Obiecția formală cu privire la standardele 

armonizate
(1) În cazul în care un stat membru sau 
Comisia consideră că un standard 
armonizat nu îndeplinește în întregime 
cerințele aflate sub incidența sa și care 
sunt prevăzute la articolul 4 alineatul (1) 
și în anexa I, Comisia sau statul membru 
în cauză înaintează chestiunea 
comitetului instituit prin articolul 5 din 
Directiva 98/34/CE, prezentând 
argumentele sale. După consultarea 
organismelor de standardizare europene 
relevante, comitetul pronunță avizul său 
fără întârziere.
(2) Luând în considerare avizul 
comitetului, Comisia decide cu privire la 
publicarea sau nepublicarea, publicarea 
cu restricții, menținerea, menținerea cu 
restricție sau retragerea, în sau din 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, a 
referințelor la standardul armonizat în 
cauză.
(3) Comisia informează organismul de 
standardizare european în cauză și, în 
cazul în care este necesar, solicită 
revizuirea standardelor armonizate în 
cauză.

Or. en

Justificare

În prezent, are loc o revizuire orizontală la nivel legislativ a sistemului de standardizare al 
UE (2011/0150(COD), care include această dispoziție generală privind contestarea 
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standardelor, explicând de ce acest articol ar trebui eliminat în această propunere pentru o 
directivă sectorială. În paralel, amendamentul la considerentul 6 se referă la Regulamentul 
privind standardizarea.

Amendamentul 54
Malcolm Harbour, Toine Manders

Propunere de directivă
Articolul 33

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 33 eliminat
Obiecția formală cu privire la standardele 

armonizate
În cazul în care un stat membru sau 
Comisia a ridicat o obiecție formală cu 
privire la standardele armonizate 
menționate la articolul 32, se aplică 
dispozițiile de la articolul 15.

Or. en

Justificare

În prezent, are loc o revizuire orizontală la nivel legislativ a sistemului de standardizare al 
UE (2011/0150(COD), care include această dispoziție generală privind contestarea 
standardelor, explicând de ce acest articol ar trebui eliminat în această propunere pentru o 
directivă sectorială. În paralel, amendamentul la considerentul 6 se referă la Regulamentul 
privind standardizarea.

Amendamentul 55
Malcolm Harbour, Toine Manders

Propunere de directivă
Articolul 49 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Modificările menționate la litera (a) pot 
include modificări la carburanții de 
referință și la cerințele pentru testarea 
emisiilor de gaze de eșapament și emisiilor 

Modificările menționate la litera (a) pot 
include modificări la carburanții de 
referință și la cerințele pentru testarea 
emisiilor de gaze de eșapament și emisiilor 
sonore și a criteriilor de durabilitate. Astfel 
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sonore și a criteriilor de durabilitate. de modificări pot include, în special, 
ciclurile de testare pentru motoarele 
hibride și pot introduce combustibili de 
încercare amestecați cu biocombustibili în 
tabelul combustibililor de încercare 
stabiliți în secțiunea 2 din partea B a 
anexei I în momentul în care acești 
combustibili de încercare sunt acceptați 
sub forma unor standarde admise la nivel 
internațional.

Or. en

Justificare

Amendamentul înlocuiește amendamentele 17 și 18 din PR, care vor fi retrase, clarificând 
domeniul de aplicare al delegării de competențe conferite Comisiei.

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

Propunere de directivă
Articolul 53a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 53a
Examinare

Până la ...*, Comisia transmite 
Parlamentului European și Consiliului 
un raport referitor la fezabilitatea 
introducerii unui sistem de categorii de 
proiectare a ambarcațiunilor bazat pe 
rezistența la forța vântului și înălțimea 
valurilor, ținând seama de evoluțiile în 
domeniul standardizării internaționale.  
Raportul cuprinde o evaluare a 
impactului introducerii unui astfel de 
sistem asupra industriei producătoare de 
ambarcațiuni. Dacă este cazul, raportul 
este însoțit de o propunere legislativă.
_____________
* JO: A se introduce data: doi ani de la 
data menționată la articolul 57 alineatul 
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(1) al doilea paragraf.

Or. en

Justificare

Amendamentul oferă o alternativă la revizuirea categoriilor de proiectare a ambarcațiunilor 
propusă de raportor în PR, astfel cum sunt modificate în amendamentele la prezentul proiect 
de raport, însărcinând Comisia să organizeze consultări aprofundate cu părțile interesate pe 
această temă și să prezinte un raport într-un termen rezonabil. Coordonatorii IMCO au fost 
de acord să solicite un document de informare care să evalueze avantajele revizuirii 
categoriilor de proiectare a ambarcațiunilor pentru ca membrii Comisiei IMCO să 
cântărească cele două opțiuni și să voteze în cunoștință de cauză.

Amendamentul 57
Malcolm Harbour, Toine Manders

Propunere de directivă
Articolul 58 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre nu pot împiedica 
desfacerea pe piață sau punerea în 
funcțiune a produselor reglementate prin 
Directiva 94/25/CE, care sunt în 
conformitate cu directiva menționată și 
care au fost introduse pe piață sau puse în 
funcțiune înainte de [zz/ll/aaaa] (1 an după 
data menționată în al doilea paragraf de 
la articolul 57).

(1) Statele membre nu pot împiedica 
desfacerea pe piață sau punerea în 
funcțiune a produselor reglementate prin 
Directiva 94/25/CE, care sunt în 
conformitate cu directiva menționată și 
care au fost introduse pe piață sau puse în 
funcțiune înainte de ...*.

_____________
* JO: a se introduce data, astfel cum este 
menționată la articolul 57 alineatul (1) al 
doilea paragraf sau data de 31 decembrie 
2014, oricare dintre ele survine prima.

Or. en

Justificare

Se corectează o greșeală din amendamentul 20 din PR, care va fi retras, dar al cărui obiectiv 
este același: Cu excepția motoarelor externe AS (motoare pe benzină cu aprindere prin 
scânteie), care fac obiectul dispoziției speciale prevăzute la articolul 58 alineatul (2), 
producătorii de alte tipuri de motoare se vor putea conforma directivei începând cu sfârșitul 
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lui 2014; astfel, amendamentul propune clarificarea acestui aspect în directivă.

Amendamentul 58
Toine Manders

Propunere de directivă
Articolul 58a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 58a
Noi propuneri legislative

Comisia are în vedere prezentarea de 
propuneri legislative Parlamentului 
European și Consiliului în vederea 
armonizării autorizațiilor pentru 
motovehiculele nautice la nivelul UE, 
introducând controale tehnice la bordul 
ambarcațiunilor la intervale regulate (o 
dată la cinci ani) pentru a verifica 
siguranța la bordul ambarcațiunilor care 
alimentate cu gaz – sau cu alte gaze 
explozive – pentru a garanta faptul că 
ambarcațiunile respectă cerințele de 
siguranță permanent și pentru a preveni 
evaziunea fiscală prin descurajarea 
utilizării motorinei agricole. 

Or. nl

Justificare

Dacă amendamentul este adoptat, se introduce la articolul 58a din raportul final.

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

Propunere de directivă
Anexa I – partea A – punctul 1 – litera A

Textul propus de Comisie Amendamentul

(A) OCEANICĂ: ambarcațiune proiectată 
pentru călătorii prelungite, în condiții în 

(A) Se consideră că o ambarcațiune de 
agrement încadrată în categoria de 
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care vântul poate depăși forța 8 (pe scara 
Beaufort), iar valurile pot depăși o înălțime 
semnificativă de 4 metri, excluzând totuși 
situațiile extreme și pentru care 
ambarcațiunile sunt, în mare măsură, 
autosuficiente.

proiectare A este proiectată pentru 
condiții în care vântul poate depăși forța 8 
(pe scara Beaufort), iar valurile pot depăși 
o înălțime semnificativă de 4 metri, 
excluzând totuși situațiile extreme, cum ar 
fi furtunile, furtunile violente, uraganele, 
tornadele și condițiile extreme pe mare 
sau valurile gigant.

Or. en

Justificare

După noi consultări cu părțile interesate pentru a adapta definițiile, această nouă definiție 
menține categoria de proiectare A existentă, dar elimină zona și tipul de navigare (oceanică), 
deoarece condițiile de care trebuie să țină seama utilizatorul se referă la forța vântului și 
înălțimea valurilor. Aceasta menține limitele actuale în materie de forță a vântului și înălțime 
considerabilă a valurilor, însă oferă certitudine juridică, descriind condițiile extreme. Prin 
urmare, amendamentele 22, 23 și 24 vor fi retrase.

Amendamentul 60
Mitro Repo, Eija-Riitta Korhola

Propunere de directivă
Anexa I – partea A – punctul 1 – litera A

Textul propus de Comisie Amendamentul

A. OCEANICĂ: ambarcațiune proiectată 
pentru călătorii prelungite, în condiții în 
care vântul poate depăși forța 8 (pe scara 
Beaufort), iar valurile pot depăși o înălțime 
semnificativă de 4 metri, excluzând totuși 
situațiile extreme și pentru care 
ambarcațiunile sunt, în mare măsură, 
autosuficiente.

A. OCEANICĂ: Se consideră că o 
ambarcațiune de agrement încadrată în 
categoria de proiectare A este proiectată 
pentru a funcționa în condiții în care 
vântul poate depăși forța 8 (pe scara 
Beaufort), iar valurile pot depăși o înălțime 
semnificativă de 4 metri, excluzând totuși 
situațiile extreme  Printre aceste condiții 
excepționale se numără: uraganele, 
tornadele, valurile gigant sau alte situații 
în care vântul poate depăși forța 10 (pe 
scara Beaufort) și valurile depășesc 
înălțimea de 7 metri 

Or. en
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Justificare

Întrucât ambarcațiunile de agrement cu o lungime de până la 24 de metri nu pot face față 
cicloanelor; pentru a asigura siguranța consumatorilor, anumite limite superioare ar trebui 
incluse în directivă, precum forța 10 pe scara Beaufort și/sau înălțimea valurilor de 7 metri.

Amendamentul 61
Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Toine Manders, Matteo Salvini, Damien Abad

Propunere de directivă
Anexa I – partea A – punctul 1 – litera B

Textul propus de Comisie Amendamentul

(B) MARITIMĂ ÎN LARGUL COASTEI: 
ambarcațiune proiectată pentru voiaje în 
largul coastelor, pe parcursul cărora
vântul poate atinge până la valoarea 8, 
inclusiv și valurile pot atinge o înălțime 
semnificativă până la 4 metri inclusiv.

(B) Se consideră că o ambarcațiune de 
agrement încadrată în categoria de 
proiectare B este proiectată pentru a 
funcționa în condiții de vânt cu forța 
maxim 8, inclusiv, și valuri cu o înălțime 
de până la 4 metri inclusiv.

Or. en

Justificare

După noi consultări cu părțile interesate pentru a adapta definițiile, această nouă definiție 
menține categoria de proiectare B existentă, dar elimină zona și tipul de navigare (maritimă 
în largul coastei), deoarece condițiile de care trebuie să țină seama utilizatorul se referă la 
forța vântului și înălțimea valurilor. Prin urmare, amendamentul 25 din PR va fi retras.

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

Propunere de directivă
Anexa I – partea A – punctul 1 – litera C

Textul propus de Comisie Amendamentul

(C) MARITIMĂ ÎN APROPIEREA 
COASTEI: ambarcațiune proiectată pentru
voiaje în apropierea coastelor și în golfuri 
mari, estuare, lacuri și fluvii, pe parcursul 
cărora vântul poate să ajungă până la 
valoarea 6 inclusiv și valurile pot atinge o 
înălțime semnificativă de până la 2 metri

(C) Se consideră că o ambarcațiune
încadrată în categoria de proiectare C este
proiectată pentru a funcționa în condiții de 
vânt cu forța maxim 6, inclusiv, și valuri 
cu o înălțime de până la 2 metri inclusiv.
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inclusiv.

Or. en

Justificare

După noi consultări cu părțile interesate pentru a adapta definițiile, această nouă definiție 
menține categoria de proiectare C existentă, dar elimină zona și tipul de navigare (maritimă 
în apropierea coastei), deoarece condițiile de care trebuie să țină seama utilizatorul se referă 
la forța vântului și înălțimea valurilor. Prin urmare, amendamentul 26 din PR va fi retras.

Amendamentul 63
Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Toine Manders, Matteo Salvini, Damien Abad

Propunere de directivă
Anexa I – partea A – punctul 1 – litera D

Textul propus de Comisie Amendamentul

(D) APE PROTEJATE: ambarcațiune 
proiectată pentru călătorii în apropierea 
coastelor protejate, în golfuri mici, pe 
lacuri mici, râuri și canale, în condiții în 
care vântul poate atinge forța 4, inclusiv,
iar valurile pot avea o înălțime
semnificativă de până la 0,3 metri,
inclusiv, cu valuri ocazionale cu o înălțime 
maximă de 0,5 m, cauzate, de exemplu, de 
navele care trec prin apropiere.

(D) Se consideră că o ambarcațiune
încadrată în categoria de proiectare D 
este proiectată pentru a funcționa în 
condiții de vânt cu forța maxim 4, inclusiv,
și valuri cu o înălțime de până la 0,3 metri
inclusiv, cu valuri ocazionale cu o înălțime 
maximă de 0,5 m.

Or. en

Justificare

După noi consultări cu părțile interesate pentru a adapta definițiile, această nouă definiție 
menține categoria de proiectare D existentă, dar elimină zona și tipul de navigare (ape 
protejate), deoarece condițiile de care trebuie să țină seama utilizatorul se referă la forța 
vântului și înălțimea valurilor. Prin urmare, amendamentul 27 din PR va fi retras.

Amendamentul 64
Andreas Schwab, Othmar Karas

Propunere de directivă
Anexa I – partea A – punctul 2 – subpunctul 2.1 – paragraful 1 – punctul 30
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Textul propus de Comisie Amendamentul

30. țara de fabricație; (b) codul de țară al statului membru care 
a eliberat codul fabricantului,

Or. en

Amendamentul 65
Andreas Schwab, Othmar Karas

Propunere de directivă
Anexa I – partea A – punctul 5 – subpunctul 5.1 – subpunctul 5.1.5 a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

5.1.5a. Motoare exterioare controlate prin 
cârmă: 
Motoarele exterioare controlate prin 
cârmă sunt echipate cu un instrument de 
oprire de urgență care poate fi legat de 
cârmaci (dispozitiv de oprire de urgență 
activat printr-un capăt de parâmă).

Or. en

Amendamentul 66
Malcolm Harbour, Toine Manders

Propunere de directivă
Anexa I – partea A – punctul 5 – subpunctul 5.3 – paragraful 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Ventilația trebuie să fie asigurată pentru a 
preveni acumularea de gaze pe care 
bateriile le-ar putea degaja. Bateriile 
trebuie să fie fixate solid și protejate 
împotriva pătrunderii apei.

Ventilația este asigurată pentru a preveni 
acumularea de gaze explozive. Bateriile 
trebuie să fie fixate solid și protejate 
împotriva pătrunderii apei.

Or. en
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Justificare

Se adaptează amendamentul 36 la PR. Exploziile de gaze reprezintă cel mai grav pericol și 
una dintre preocupările principale legate de siguranța la bord. Prezentul amendament 
extinde domeniul de aplicare al măsurii de siguranță.


