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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
*** Procedura de aprobare

***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură)
***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură)

***III Procedura legislativă ordinară (a treia lectură)

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.)

Amendamente la un proiect de act

În amendamentele Parlamentului, modificările aduse proiectului de act sunt 
evidențiate prin caractere cursive aldine. Evidențierea cu caractere cursive 
simple este o indicație pentru serviciile tehnice, referitoare la elemente ale 
proiectului de act propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului 
final (de exemplu elemente evident greșite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.

Antetul amendamentelor referitoare la un act existent pe care proiectul de act 
dorește să îl modifice cuprinde două rânduri suplimentare prin care se indică 
actul existent și, respectiv, dispoziția vizată a acestuia. Fragmentele preluate 
ca atare dintr-o dispoziție a unui act existent pe care Parlamentul dorește să o 
modifice, dar pe care proiectul de act nu a modificat-o, sunt evidențiate cu 
caractere aldine. Eventualele eliminări ale unor astfel de fragmente sunt 
semnalate prin simbolul următor: [...].
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PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului 
privind ambarcațiunile de agrement și motovehiculele nautice
(COM(2011)0456 – C7-0212/2011 – 2011/0197(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului și Consiliului 
(COM(2011)0456),

– având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 114 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către 
Comisie (C7-0212/2011),

– având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene,

– având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 8 decembrie 20111, 

– având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor și 
avizele Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară și Comisiei pentru 
transport și turism (A7-0000/2012),

1. adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod 
substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 
parlamentelor naționale, poziția Parlamentului.

Amendamentul 1
Propunere de directivă
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) De asemenea, este necesar să se 
prevadă definiții pentru „ambarcațiunile 
construite pentru utilizare proprie” și 
„importator privat” specifice acestui sector 

(8) De asemenea, este necesar să se 
prevadă definiții pentru „ambarcațiunile 
construite pentru utilizare proprie” și 
„importator privat” specifice acestui sector 

                                               
1 JO C 0, 0.0.0000, p. 0./Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.
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pentru a facilita înțelegerea și aplicarea 
uniformă a prezentei directive.

pentru a facilita înțelegerea și aplicarea 
uniformă a prezentei directive. Este 
necesară extinderea definiției actuale a 
noțiunii „motor de propulsie”, pentru a 
acoperi și soluțiile inovatoare privind 
propulsia.

Or. en

Justificare

Este necesară introducerea unor modificări ale definiției motoarelor de propulsie, ca urmare 
a introducerii noilor sisteme hibrid și a altor sisteme care ar putea fi comercializate în viitor.

Amendamentul 2
Propunere de directivă
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Opțiuni pentru reducerea suplimentară 
a limitelor emisiilor de gaze de eșapament 
ale motoarelor ambarcațiunilor maritime de 
agrement au fost evaluate în raportul 
privind posibilitățile de îmbunătățire 
suplimentară a caracteristicilor de mediu 
ale motoarelor ambarcațiunilor de 
agrement, prezentat în conformitate cu 
articolul 2 din Directiva 2003/44/CE, de 
modificare a Directivei 94/25/CE 
referitoare la ambarcațiunile de agrement19. 
Acest raport a concluzionat că este oportun
să se stabilească limite mai stricte decât 
cele prevăzute în Directiva 2003/44/CE. 
Limitele respective ar trebui stabilite la un 
nivel care reflectă dezvoltarea tehnică a 
tehnologiilor de motoare marine ecologice 
și care permite evoluția către armonizarea
la nivel mondial a limitelor emisiilor de 
gaze. Cu toate acestea, limitele referitoare 
la CO ar trebui să fie ridicate pentru a 
permite reducerea semnificativă a altor 
poluanți atmosferici, asigurându-se, în 
același timp, că costurile cu conformarea 
rămân proporționale.

(21) Opțiuni pentru reducerea suplimentară 
a limitelor emisiilor de gaze de eșapament 
ale motoarelor ambarcațiunilor maritime de 
agrement au fost evaluate în raportul 
privind posibilitățile de îmbunătățire 
suplimentară a caracteristicilor de mediu 
ale motoarelor ambarcațiunilor de 
agrement, prezentat în conformitate cu 
articolul 2 din Directiva 2003/44/CE, de 
modificare a Directivei 94/25/CE 
referitoare la ambarcațiunile de agrement19. 
Acest raport a concluzionat că este oportun 
să se stabilească limite mai stricte decât 
cele prevăzute în Directiva 2003/44/CE. 
Limitele respective ar trebui stabilite la un 
nivel care reflectă dezvoltarea tehnică a 
tehnologiilor de motoare marine ecologice 
și care permite evoluția către armonizarea 
la nivel mondial a limitelor emisiilor de 
gaze. Cu toate acestea, limitele referitoare 
la CO ar trebui să fie ridicate pentru a 
permite reducerea semnificativă a altor 
poluanți atmosferici, asigurându-se, în 
același timp, că costurile cu conformarea 
rămân proporționale. Limitele referitoare 
la CO, astfel cum sunt propuse, fac parte 
dintr-o strategie de atingere a celor mai 
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drastice reduceri globale ale emisiilor 
pentru a reflecta fezabilitatea tehnologică 
și pentru a realiza cea mai rapidă punere 
în aplicare posibilă, asigurându-se, în 
același timp, faptul că impactul 
socioeconomic asupra acestui sector 
economic este acceptabil.

Or. en

Justificare

Comisia a organizat ample consultări înainte de a stabili limitele emisiilor de gaze de 
eșapament incluse în propunerea sa, care sunt larg acceptate de toate părțile interesate 
principale ca cel mai bun compromis pentru reducerea la minimum a poluării.

Amendamentul 3
Propunere de directivă
Considerentul 21a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21a) Mai mult, este important să se 
clarifice faptul că instalațiile hibride 
paralele trebuie să respecte cerințele 
prezentei directive, în timp ce sistemele
hibride de serie care utilizează un motor 
pentru încărcarea acumulatorilor nu 
trebuie să facă acest lucru. Drept urmare, 
motoarele instalațiilor hibride de 
propulsie trebuie să respecte limitele 
emisiilor de gaze de eșapament stabilite în 
prezenta directivă, după caz.

Or. en

Justificare

Acest amendament precizează care motoare trebuie să respecte limitele emisiilor de gaze de 
eșapament și care nu trebuie să facă acest lucru. Sistemele hibride de serie conțin un motor 
de încărcare, o baterie de acumulatori de mari dimensiuni și un motor electric conectat la 
arborele portelice. Întrucât motorul de încărcare nu este conectat la arbore, un sistem hibrid 
de serie nu este clasificat ca motor de propulsie, iar aceste generatoare nu sunt vizate de 
cerințele privind emisiile gazelor de eșapament din prezenta directivă.
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Amendamentul 4
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. În plus, întrucât 
instalațiile hibride de propulsie au 
caracteristici diferite față de motoarele cu 
combustie internă standard, ar trebui 
elaborat un ciclu de încercare pentru 
instalațiile marine de propulsie hibride 
pentru a reflecta acest lucru.

Or. en

Justificare

Nu necesită explicații.

Amendamentul 5
Propunere de directivă
Considerentul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26) În conformitate cu principiul 
subsidiarității, dispozițiile prezentei 
directive nu ar trebui să aducă atingere 
dreptului statelor membre de a stabili 
cerințele pe care le poate considera 
necesare 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 ambarcațiunilor 
care sunt conforme cu prezenta directivă.

(26) În conformitate cu principiul 
subsidiarității, dispozițiile prezentei 
directive nu ar trebui să aducă atingere 
dreptului statelor membre de a stabili 
cerințele pe care le pot considera necesare 
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 ambarcațiunilor care 
sunt conforme cu prezenta directivă și să 
fie justificate și proporționale cu 
obiectivul urmărit.

Or. en
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Justificare

Nu necesită explicații.

Amendamentul 6
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 ale 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 de noile 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 ale emisiilor sonore și ale 
valorilor raportului Froude și P/D, pentru a 
include cicluri de încercare pentru 
motoarele hibride, 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 pentru a modifica 
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

Justificare

Acest amendament reflectă modificările impuse de apariția noilor amestecuri de 
biocombustibili și de introducerea sistemelor hibride.

Amendamentul 7
Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Chiar în cazul în care aceeași
ambarcațiune poate fi utilizată pentru 
navlosire sau pentru pregătirea în scopul 
navigației de agrement, ea continuă să 
intre sub incidența prezentei directive 
atunci când este introdusă pe piața 
Uniunii în scopul agrementului.

(3) Ambarcațiunile utilizate și pentru 
navlosire sau pentru pregătirea în scopul 
navigației de agrement intră sub incidența 
prezentei directive.

Or. en

Justificare

Orientările DAA 2008 menționează că ambarcațiunile de agrement închiriate, precum și 
ambarcațiunile de agrement utilizate pentru pregătirea în scopul navigației de agrement, 
intră sub incidența directivei. Această clarificare va asigura o interpretare comună în toate 
statele membre, fapt care, în plus, are o importanță deosebită pentru aplicarea convenției 
MARPOL a OMI.

Amendamentul 8
Propunere de directivă
Articolul 3 – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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;

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. en

Justificare

(Nu privește versiunea în limba română.)

Amendamentul 9
Propunere de directivă
Articolul 3 – punctul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

3. „motovehicul nautic” înseamnă o 
ambarcațiune destinată utilizării în 
scopuri sportive și de agrement mai mică 
de 4 m în lungime, care utilizează un motor 
cu ardere internă, cu o pompă cu jet de apă 
ca sursă principală de propulsare și 
destinată să fie operată de o persoană sau 
de mai multe persoane care stau jos, în 
picioare sau în genunchi mai degrabă pe 
carcasa ambarcațiunii decât în interiorul 
acesteia;

3. „motovehicul nautic” înseamnă o 
ambarcațiune mai mică de 4 m în lungime, 
care utilizează un motor cu ardere internă, 
cu o pompă cu jet de apă ca sursă 
principală de propulsare și destinată să fie 
operată de o persoană sau de mai multe 
persoane care stau jos, în picioare sau în 
genunchi mai degrabă pe carcasa 
ambarcațiunii decât în interiorul acesteia;

Or. en

Justificare

Amendamentul înlocuiește definiția propusă cu cea din Directiva 2003/44/CE, care reprezintă 
definiția internațională, incluzând standardul ISO relevant.

Amendamentul 10
Propunere de directivă
Articolul 3 – punctul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. „motor de propulsie” înseamnă orice fel 
de motor cu aprindere prin scânteie sau 
prin compresie, cu ardere internă, utilizat 
pentru propulsie;

5. „motor de propulsie” înseamnă orice fel 
de motor cu aprindere prin scânteie sau 
prin compresie, cu ardere internă, utilizat 
în mod direct sau indirect pentru 
propulsie;

Or. en

Justificare

Acest amendament asigură obligativitatea respectării cerințelor privind emisiile de gaze de 
eșapament din anexa I.B de către toate tipurile de instalații hibride.

Amendamentul 11
Propunere de directivă
Articolul 3 – punctul 7
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Textul propus de Comisie Amendamentul

7. „transformări majore ale ambarcațiunii” 
înseamnă o transformare a unei 
ambarcațiuni care schimbă modul de 
propulsie a acesteia; implică o modificare 
majoră a motorului; sau modifică 
ambarcațiunea într-o asemenea măsură 
încât aceasta este considerată o nouă 
ambarcațiune;

7. „transformări majore ale ambarcațiunii” 
înseamnă o transformare a unei 
ambarcațiuni care schimbă modul de 
propulsie a acesteia, implică o modificare 
majoră a motorului, sau modifică 
ambarcațiunea într-o asemenea măsură 
încât sunt afectate cerințele esențiale 
privind siguranța și mediul aplicabile 
prevăzute de prezenta directivă;

Or. en

Justificare

O definiție mai exactă a „transformărilor majore ale ambarcațiunii” ar fi utilă, întrucât 
textul original este interpretabil. În prezenta directivă există o definiție a „modificării majore 
a motorului”, iar această formulare este cântărită cu grijă pentru a evita situația în care 
orice schimbare a caracteristicilor motorului este considerată în mod greșit o transformare 
majoră.

Amendamentul 12
Propunere de directivă
Articolul 12 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obligațiile importatorilor privați Obligațiile importatorilor privați în cazul 
în care se aplică evaluarea post-construire

Or. en

Justificare

Titlul original al articolului 12 poate induce în eroare deoarece nu este clar faptul că toate 
cele trei alineate se referă la evaluarea post-construire. Dacă titlul nu specifică acest lucru, 
atunci acest articol s-ar aplica în cazul tuturor importurilor private, indiferent dacă 
importatorul importă o ambarcațiune care necesită o evaluare post-construire sau una care 
poartă deja marcajul CE.

Amendamentul 13
Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 1 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) ambarcațiunile și componentele care 
sunt considerate conforme cu cerințele 
esențiale corespunzătoare prevăzute în 
anexa I;

(a) ambarcațiunile și componentele 
menționate în anexa II, care sunt 
considerate conforme cu cerințele esențiale 
corespunzătoare prevăzute în anexa I;

Or. en

Justificare

Pentru a evita interpretările greșite, în cazul componentelor, marcajul CE este relevant 
pentru componentele enumerate în anexa II.

Amendamentul 14
Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) motoarele interioare și motoarele 
interioare cu propulsor orientabil fără 
evacuare integrată care sunt considerate 
conforme cu cerințele privind emisiile de 
gaze de eșapament stabilite în părțile B și 
C ale anexei I.

(d) motoarele interioare și motoarele 
interioare cu propulsor orientabil fără 
evacuare integrată care sunt considerate 
conforme cu cerințele privind emisiile de 
gaze de eșapament stabilite în partea B a 
anexei I.

Or. en

Justificare

Anexa C se referă la valorile-limită ale emisiilor sonore și nu se aplică în acest caz. Marcajul 
CE pentru motoarele interioare și motoarele interioare cu propulsor orientabil fără evacuare 
integrată se referă numai la emisiile de gaze de eșapament, și nu la cele sonore, întrucât 
testele privind nivelul sonor pentru aceste tipuri de motoare sunt (și trebuie) realizate de 
constructorul ambarcațiunii după ce motorul este montat în corpul navei.

Amendamentul 15
Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 1 – litera b – subpunctul ii– prima liniuță

Textul propus de Comisie Amendamentul

– atunci când standardele armonizate 
referitoare la punctele 3.2 și 3.3 din anexa I 

– atunci când standardele armonizate 
referitoare la punctele 3.2 și 3.3 din anexa I 
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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);

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

Justificare

Acest amendament reia în textul prezentei directive norme care sunt în vigoare din 1994. 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. Testările propuse 
prin acest amendament reiau testările privind stabilitatea și flotabilitatea, dar includ și 
testări suplimentare corespunzătoare.

Amendamentul 16
Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Un tip de produs menționat în modulul B 
poate acoperi mai multe variante ale 
produsului în măsura în care diferențele 
între variante nu afectează nivelul de 
siguranță și celelalte cerințe de performanță 
ale produsului.

Un tip de produs menționat în modulul B 
poate acoperi mai multe variante ale 
produsului în măsura în care:

(a) diferențele între variante nu afectează 
nivelul de siguranță și celelalte cerințe de 
performanță ale produsului; și
(b) se menționează variante ale 
produsului în certificatul de examinare de 
tip UE corespunzător, dacă este cazul prin 
intermediul unor modificări ale 
certificatului original.

Or. en

Justificare

Se poate întâmpla ca produsele să fie introduse pe piață cu altă denumire de tip decât cea 
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menționată în certificatul de examinare de tip UE. Acest lucru face să nu fie clar dacă 
produsul face sau nu obiectul certificatului. Acest amendament elimină această lacună.

Amendamentul 17
Propunere de directivă
Articolul 49 – paragraful 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) punctul 2.3.1 din partea B a anexei I, 
pentru a include cicluri de încercare 
pentru motoare de propulsie hibride;

Or. en

Justificare

Introducerea motoarelor de propulsie hibride impune dezvoltarea unor cicluri de încercare 
specifice pentru astfel de tehnologii. Acest amendament propune adăugarea, în temeiul 
competențelor delegate ale Comisiei, a unor cicluri de încercare pentru sistemele hibride, în 
momentul în care se ajunge la un acord internațional privind un ansamblu comun de astfel de 
cicluri de încercare.

Amendamentul 18
Propunere de directivă
Articolul 49 – paragraful 1 – litera ab (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ab) punctul 2.5 din partea B a anexei I, 
pentru a include combustibili de încercare 
amestecați cu biocombustibili, atunci 
când se ajunge la un acord privind 
cerințele pentru combustibilii de încercare 
comuni la nivel internațional;

Or. en

Justificare

Introducerea la nivel global a biocombustibililor în combustibilii standard impune 
dezvoltarea unor combustibili de încercare similari. Acest amendament propune adăugarea, 
în temeiul competențelor delegate ale Comisiei, a combustibililor de încercare amestecați cu 
biocombustibili, în momentul în care se ajunge la un acord internațional privind un ansamblu 
comun de astfel de combustibili de încercare.
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Amendamentul 19
Propunere de directivă
Articolul 53 – paragraful 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cel târziu la ...* și ținând cont de orice 
inițiative majore legate de piață, Comisia 
transmite Parlamentului European și 
Consiliului un raport referitor la 
fezabilitatea tehnică în ceea ce privește 
reducerea suplimentară a emisiilor 
provenite de la motoarele ambarcațiunilor 
maritime de agrement, ținând seama de 
rentabilitatea tehnologiilor și de 
necesitatea de a conveni asupra unor 
valori armonizate la nivel mondial pentru 
sector. Raportul în cauză este însoțit, dacă 
este cazul, de o propunere legislativă în 
acest sens.
__________________

* JO: a se introduce data - cinci ani de la 
data menționată la articolul 57 alineatul 
(1) al doilea paragraf..

Or. en

Justificare

Acest amendament propune luarea în considerare a introducerii unei etape viitoare privind 
emisiile (etapa 3). Prima clauză este formulată astfel încât să asigure o abordare flexibilă de 
către Comisie, pentru a garanta participarea timpurie la orice inițiativă din partea Agenției 
Statelor Unite pentru protecția mediului privind noi norme pentru motoarele ambarcațiunilor 
maritime de agrement AS (benzină) și AC (diesel).

Amendamentul 20
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 

(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 
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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).

care au fost introduse pe piață sau puse în 
funcțiune înainte de ...*.

__________________

* JO: a se introduce data punerii în 
aplicare, 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

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 lui 2014, astfel că acest 
amendament propune integrarea în directivă a conformării timpurii.

Amendamentul 21
Propunere de directivă
Anexa 1 – partea A – punctul 1 – tabel – coloana 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Categorie de proiectare Categorie de proiectare
A – „Oceanică” A

B – „Maritimă în largul coastei” B
C – „Maritimă în apropierea coastei” C

D – „Ape protejate” D

Or. en

Justificare

Acest amendament trebuie citit în coroborare cu categoriile de proiectare modificate de mai 
jos. Acest amendament menționează limitele superioare ale categoriei de proiectare A, atât în 
ceea ce privește forța vântului, cât și înălțimea valurilor (compatibile cu cele incluse în 
standard). Categoria de proiectare A nu include situațiile extreme; cu toate acestea, doar 
Ghidul de punere în aplicare al Comisiei Europene oferă exemple de astfel de situații. 
Ambarcațiunile de agrement cu o lungime de până la 24 de metri nu pot face față condițiilor 
mai aspre decât cele menționate în acest amendament.
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Amendamentul 22
Propunere de directivă
Anexa 1 – partea A – punctul 1 – tabel – coloana 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Forța vântului (pe scara Beaufort) Forța vântului (pe scara Beaufort)

peste 8 până la și inclusiv 10
până la și inclusiv 8 până la și inclusiv 8

până la și inclusiv 6 până la și inclusiv 6
până la și inclusiv 4 până la și inclusiv 4

Or. en

Justificare

Acest amendament trebuie citit în coroborare cu categoriile de proiectare modificate de mai 
jos. Acest amendament menționează limitele superioare ale categoriei de proiectare A, atât în 
ceea ce privește forța vântului, cât și înălțimea valurilor (compatibile cu cele incluse în 
standard). Categoria de proiectare A nu include situațiile extreme; cu toate acestea, doar 
Ghidul de punere în aplicare al Comisiei Europene oferă exemple de astfel de situații. 
Ambarcațiunile de agrement cu o lungime de până la 24 de metri nu pot face față condițiilor 
mai aspre decât cele menționate în acest amendament.

Amendamentul 23
Propunere de directivă
Anexa 1 – partea A – punctul 1 – tabel – coloana 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Înălțimea semnificativă a valurilor (H 1/3, 
metri)

Înălțimea semnificativă a valurilor (H 1/3, 
metri)

peste 4 până la și inclusiv 7
până la și inclusiv 4 până la și inclusiv 4 
până la și inclusiv 2 până la și inclusiv 2 

până la și inclusiv 0,3 până la și inclusiv 0,5

Or. en

Justificare

Acest amendament trebuie citit în coroborare cu categoriile de proiectare modificate de mai 
jos. Acest amendament menționează limitele superioare ale categoriei de proiectare A, atât în 
ceea ce privește forța vântului, cât și înălțimea valurilor (compatibile cu cele incluse în 
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standard). Categoria de proiectare A nu include situațiile extreme; cu toate acestea, doar 
Ghidul de punere în aplicare al Comisiei Europene oferă exemple de astfel de situații. 
Ambarcațiunile de agrement cu o lungime de până la 24 de metri nu pot face față condițiilor 
mai aspre decât cele menționate în acest amendament.

Amendamentul 24
Propunere de directivă
Anexa 1 – partea A – punctul 1 – paragraful 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. O ambarcațiune de agrement încadrată 
în categoria de proiectare A se consideră 
că este proiectată pentru a funcționa în 
condiții de vânt cu forța maxim 10 pe 
scara Beaufort, cu înălțimea valurilor 
aferentă, și pentru a rezista în condiții 
mai aspre. Astfel de condiții se pot întâlni 
pe parcursul călătoriilor prelungite, de 
exemplu în traversarea oceanelor sau în 
apropierea coastei, când zona nu este 
protejată de vânt și valuri pe o distanță de 
câteva sute de mile marine. Se presupune 
că vântul poate atinge viteze de până la 
28 m/s.

Or. en

Justificare

Acest amendament aliniază definiția categoriei de proiectare a ambarcațiunii la termenii 
utilizații în standardul armonizat EN ISO 12217 și la care se face sau se va face referire într-
o serie de standarde armonizate conexe referitoare la ambarcațiunile de mici dimensiuni (de 
exemplu EN ISO 12215, 6185, 15085, 12216, 11812, 14946 etc.). Menține categoria de 
proiectare A existentă, dar elimină zona și tipul de navigare, deoarece condițiile de care 
trebuie să țină seama utilizatorul se referă la forța vântului și înălțimea valurilor.

Amendamentul 25
Propunere de directivă
Anexa 1 – partea A – punctul 1 – paragraful 1 – litera B

Textul propus de Comisie Amendamentul

B. MARITIMĂ ÎN LARGUL COASTEI: 
ambarcațiune proiectată pentru voiaje în 
largul coastelor, pe parcursul cărora 

B. O ambarcațiune de agrement încadrată 
în categoria de proiectare B se consideră 
că este proiectată pentru a funcționa în 
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vântul poate atinge până la valoarea 8, 
inclusiv și valurile pot atinge o înălțime 
semnificativă până la 4 metri inclusiv.

condiții de valuri cu o înălțime 
semnificativă de până la 4 metri și de vânt 
cu forța maxim 8 pe scara Beaufort. 
Astfel de condiții 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. Se presupune că vântul poate 
atinge viteze de până la 21 m/s.

Or. en

Justificare

Acest amendament aliniază definiția categoriei de proiectare a ambarcațiunii la termenii 
utilizații în standardul armonizat EN ISO 12217 și la care se face sau se va face referire într-
o serie de standarde armonizate conexe referitoare la ambarcațiunile de mici dimensiuni (de 
exemplu EN ISO 12215, 6185, 15085, 12216, 11812, 14946 etc.). Menține categoria de 
proiectare B existentă, dar elimină zona și tipul de navigare, deoarece condițiile de care 
trebuie să țină seama utilizatorul se referă la forța vântului și înălțimea valurilor.

Amendamentul 26
Propunere de directivă
Anexa 1 – partea A – punctul 1 – paragraful 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 
inclusiv.

C. O ambarcațiune de agrement încadrată 
în categoria de proiectare C se consideră 
că este proiectată pentru a funcționa în 
condiții de valuri cu o înălțime 
semnificativă de până la 2 metri și de forță 
tipică constantă a vântului de maxim 6 pe
scara Beaufort. Astfel de condiții se pot 
întâlni pe apele interioare expuse, în 
estuare și în apropierea coastelor în 
condiții meteorologice moderate. Se 
presupune că vântul poate atinge viteze de 
până la 17 m/s.

Or. en
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Justificare

Acest amendament aliniază definiția categoriei de proiectare a ambarcațiunii la termenii 
utilizații în standardul armonizat EN ISO 12217 și la care se face sau se va face referire într-
o serie de standarde armonizate conexe referitoare la ambarcațiunile de mici dimensiuni (de 
exemplu EN ISO 12215, 6185, 15085, 12216, 11812, 14946 etc.). Menține categoria de 
proiectare C existentă, dar elimină zona și tipul de navigare, deoarece condițiile de care 
trebuie să țină seama utilizatorul se referă la forța vântului și înălțimea valurilor.

Amendamentul 27
Propunere de directivă
Anexa 1 – partea A – punctul 1 – paragraful 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. O ambarcațiune de agrement încadrată 
în categoria de proiectare D se consideră 
că este proiectată pentru a funcționa în 
condiții de valuri cu o înălțime 
semnificativă de până la 0,3 metri și 
ocazional de 0,5 metri și de forță tipică 
constantă a vântului de maxim 4 pe scara 
Beaufort. Astfel de condiții se pot întâlni 
pe apele interioare protejate și în 
apropierea coastelor pe vreme bună. Se 
presupune că vântul poate atinge viteze de 
până la 13 m/s.

Or. en

Justificare

Acest amendament aliniază definiția categoriei de proiectare a ambarcațiunii la termenii 
utilizații în standardul armonizat EN ISO 12217 și la care se face sau se va face referire într-
o serie de standarde armonizate conexe referitoare la ambarcațiunile de mici dimensiuni (de 
exemplu EN ISO 12215, 6185, 15085, 12216, 11812, 14946 etc.). Menține categoria de 
proiectare D existentă, dar elimină zona și tipul de navigare, deoarece condițiile de care 
trebuie să țină seama utilizatorul se referă la forța vântului și înălțimea valurilor.

Amendamentul 28
Propunere de directivă
Anexa 1 – partea A – punctul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Ambarcațiunile de agrement din fiecare Ambarcațiunile din fiecare categorie 
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categorie trebuie proiectate și construite 
pentru a corespunde parametrilor în ceea ce 
privește stabilitatea, flotabilitatea, precum 
și celorlalte cerințe esențiale prevăzute în 
anexa I și pentru a avea bune caracteristici 
de manevrare.

trebuie proiectate și construite pentru a 
corespunde parametrilor în ceea ce privește 
stabilitatea, flotabilitatea, precum și 
celorlalte cerințe esențiale prevăzute în 
anexa I și pentru a avea bune caracteristici 
de manevrare.

Or. en

Justificare

Categoriile de proiectare a ambarcațiunilor ar trebui să se aplice și motovehiculelor nautice, 
nu doar ambarcațiunilor de agrement, prin referire la definiția „ambarcațiunii” de la 
articolul 3 punctul 1, care include orice tip de ambarcațiune de agrement, precum și  
motovehiculele nautice.

Amendamentul 29
Propunere de directivă
Anexa 1 – partea A – punctul 2 – subpunctul 2.1 –paragraful 1 – punctul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

(30) țara de fabricație; (30) localizarea țării fabricantului;

Or. en

Justificare

Pentru o mai bună trasabilitate, acest amendament clarifică faptul că localizarea sediului 
juridic central al fabricantului trebuie să figureze în numărul de identificare format din 14 
cifre, alături de codul fabricantului (CIF) (a se vedea punctul 29). Raportorul a avut, de 
asemenea, în vedere sistemul utilizat în cadrul sectorului autovehiculelor, dar acesta nu este 
adecvat deoarece numerele de identificare a vehiculelor care conțin un cod al fabricantului și 
un cod al uzinei ar necesita schimbarea sistemului de numere de identificare a 
ambarcațiunilor instituit la nivel internațional.

Amendamentul 30
Propunere de directivă
Anexa 1 – partea A – punctul 2 – subpunctul 2.2– paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul importului privat, datele de 
contact și recomandările menționate la 
literele (a), (d) și (e) trebuie să le includă 
pe cele ale organismului notificat care a 

eliminat
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efectuat evaluarea conformității.

Or. en

Justificare

Această cerință nu este necesară deoarece numărul de identificare a ambarcațiunii (NIA) 
indică deja identitatea organismului notificat, astfel că se asigură trasabilitatea, iar 
organismul notificat păstrează întotdeauna rapoarte privind conformitatea.

Amendamentul 31
Propunere de directivă
Anexa 1 – partea A – punctul 2 – subpunctul 2.2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2.2a. Plăcuța importatorului
Fiecare ambarcațiune poartă o plăcuță 
fixată permanent și montată separat de 
marcajul de identificare a corpului, care
conține numele importatorului, 
denumirea comercială înregistrată sau 
marca înregistrată și adresa completă.

Or. en

Justificare

Cerințele referitoare la informații de la articolul 9 alineatul (3), în ceea ce privește detaliile 
importatorului, sunt îndeplinite cel mai ușor prin includerea acestor informații pe o „plăcuță 
a importatorului”, iar acest amendament reia detaliile referitoare la informațiile pe care 
trebuie să le conțină această plăcuță.

Amendamentul 32
Propunere de directivă
Anexa 1 – partea A – punctul 3 – subpunctul 3.3– paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Ambarcațiunea trebuie să fie construită în 
așa fel încât să i se confere caracteristici de 
flotabilitate corespunzătoare categoriei sale 
de proiectare, în sensul punctului 1.1 și 
capacității maxime de încărcare 
recomandate de către producător, în sensul 
punctului 3.6. Toate ambarcațiunile cu mai 

Ambarcațiunea este construită în așa fel 
încât să i se confere caracteristici de 
flotabilitate corespunzătoare categoriei sale 
de proiectare, în sensul punctului 1.1 și 
capacității maxime de încărcare 
recomandate de către producător, în sensul 
punctului 3.6. Ambarcațiunile cu mai multe 
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multe corpuri locuibile trebuie să fie astfel 
concepute încât să nu fie expuse la 
răsturnare sau trebuie să prezinte o 
flotabilitate suficientă pentru a le permite 
să rămână în plutire în cazul unei 
răsturnări.

corpuri locuibile expuse la răsturnarea 
corpului sunt astfel concepute încât să 
prezinte o flotabilitate suficientă pentru a le 
permite să rămână în plutire în cazul unei 
răsturnări.

Or. en

Justificare

Acest amendament introduce conceptul de risc de răsturnare, care diferă mult de la o 
ambarcațiune la alta.

Amendamentul 33
Propunere de directivă
Anexa 1 – partea A – punctul 3 – subpunctul 3.7 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Toate ambarcațiunile din categoriile A și 
B, precum și cele din categoriile C și D cu 
o lungime mai mare de 6 metri trebuie să 
dispună de unul sau mai multe 
amplasamente pentru una sau mai multe 
plute de salvare, de dimensiuni suficiente 
pentru a prelua numărul de persoane 
recomandat de producător, pentru 
transportul cărora a fost proiectată 
ambarcațiunea. Acest(e) amplasament(e) 
pentru pluta (plutele) de salvare trebuie să 
fie ușor accesibil(e) în orice moment.

Toate ambarcațiunile de agrement din 
categoriile A și B, precum și cele din 
categoriile C și D cu o lungime mai mare 
de 6 metri dispun de unul sau mai multe 
amplasamente pentru una sau mai multe 
plute de salvare, de dimensiuni suficiente 
pentru a prelua numărul de persoane 
recomandat de producător, pentru 
transportul cărora a fost proiectată 
ambarcațiunea. Acest(e) amplasament(e) 
pentru pluta (plutele) de salvare este (sunt)
ușor accesibil(e) în orice moment.

Or. en

Justificare

Nu este deloc practică echiparea motovehiculelor nautice cu plută (plute) de salvare sau 
prevederea unui amplasament (unor amplasamente) pentru aceasta (acestea).

Amendamentul 34
Propunere de directivă
Anexa 1 – partea A – punctul 5 – subpunctul 5.2 – subpunctul 5.2.2 – paragraful 1a 
(nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Spațiile destinate rezervoarelor de benzină 
sunt ventilate.

Or. en

Justificare

Acest amendament oferă detalii referitoare la cerința privind ventilarea, pentru a evita 
erorile în cadrul transpunerii. Reia formularea din Directiva 1994/25, dar limitează cerința 
la spațiile destinate rezervoarelor de benzină, întrucât nu există probleme legate de siguranță 
în ceea ce privește nevoia de ventilare pentru combustibilul diesel.

Amendamentul 35
Propunere de directivă
Anexa 1 – partea A – punctul 5 – subpunctul 5.3– paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Toate circuitele alimentate de la baterii, cu 
excepția circuitului de pornire al motorului, 
trebuie să fie protejate contra 
suprasarcinilor și scurtcircuitelor.

Toate circuitele, cu excepția circuitului de 
pornire al motorului alimentat de la baterii, 
sunt protejate în mod corespunzător contra 
suprasarcinilor și scurtcircuitelor.
Circuitele pentru propulsia electrică sunt 
proiectate și instalate astfel încât să se 
prevină orice interacțiune nedorită cu 
toate celelalte circuite. La instalare se 
asigură faptul că dispozitivele care 
înmagazinează energie electrică nu 
depășesc limitele maxime de temperatură 
recomandate de fabricant.

Or. en

Justificare

Instalațiile de propulsie hibride pot aduce riscuri noi pentru ambarcațiune, în sensul 
supraîncălzirii acumulatorilor, fapt ce poate avea rezultate catastrofale, iar vârfurile de 
tensiune aferente puternicului motor electric hibrid pot scoate din funcțiune toate 
dispozitivele electronice de pe ambarcațiune, inclusiv comenzile motorului, dacă nu sunt 
izolate în mod corespunzător de celelalte circuite. În versiunea în limba engleză se elimină 
virgula dinaintea cuvintelor „from batteries”, pentru a evita interpretările greșite.
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Amendamentul 36
Propunere de directivă
Anexa 1 – 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 trebuie să fie asigurată pentru a 
preveni acumularea de gaze care ar putea 
fi degajate. Bateriile trebuie să fie fixate 
solid și protejate împotriva pătrunderii 
apei.

Or. en

Amendamentul 37
Propunere de directivă
Anexa 1 – partea A – punctul 5 – subpunctul 5.5– paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Toate ambarcațiunile dotate cu aparate cu 
gaz instalate permanent trebuie să fie 
echipate cu o incintă destinată depozitării 
buteliilor de gaz. Incinta trebuie izolată față 
de spațiile locuibile de la bord, accesibilă 
doar de la exterior și ventilată către exterior 
de o manieră care să asigure evacuarea 
gazelor.

Toate ambarcațiunile dotate cu aparate cu 
gaz instalate permanent trebuie să fie 
echipate cu o incintă destinată depozitării 
buteliilor de gaz. Incinta trebuie izolată față 
de spațiile locuibile de la bord, accesibilă 
doar de la exterior și ventilată către exterior 
de o manieră care să asigure evacuarea 
gazelor. Orice sistem de alimentare cu gaz 
instalat permanent este testat după 
instalare.

Or. en

Justificare

Acest amendament oferă clarificări în legătură cu o cerință privind siguranța prevăzută în 
Directiva 1994/25, anexa I A punctul 5.5, care a fost considerată prea detaliată pentru a 
constitui o cerință esențială în prezenta propunere de directivă în temeiul principiilor noului 
cadru legislativ. Testarea post-instalare a sistemelor de alimentare cu gaz trebuie să fie 
formulată explicit deoarece reprezintă o preocupare esențială legată de siguranță pe 
ambarcațiuni. Acest amendament asigură testarea întregii instalații de gaze, nu numai a 
aparatului în sine.
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Amendamentul 38
Propunere de directivă
Anexa 1 – partea B – punctul 2 – subpunctul 2.3 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

2.3. Ciclurile de încercare și carburanții de 
referință:

2.3. Ciclurile de încercare:

Or. en

Justificare

Carburanții de referință fac obiectul punctului 2.5.

Amendamentul 39
Propunere de directivă
Anexa 1 – partea C – punctul 1 – subpunctul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Cerințe detaliate
1a. Cerințele detaliate privind testarea 
nivelurilor de emisii sonore ale 
ambarcațiunilor sunt stabilite în 
standardul armonizat relevant.

Or. en

Justificare

Directiva 2003/44/CE menționează faptul că emisiile sonore sunt măsurate în conformitate cu 
testele definite în standardul armonizat. Această mențiune a fost eliminată din propunerea 
actuală întrucât au fost eliminate toate referințele specifice la standardele armonizate, în 
conformitate cu principiile noului cadru legislativ. Un anumit grad de certitudine pentru 
utilizarea standardului armonizat pentru testarea nivelului emisiilor sonore este definit în 
modulele de la articolul 23. Cu toate acestea, pentru a asigura utilizarea efectivă a
standardului armonizat, acest text a fost reprodus după cel din anexa A punctul 2.1.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Măsurători de bază în sector și domeniul de aplicare vizat

Propunerea pentru o nouă directivă privind ambarcațiunile de agrement și motovehiculele 
nautice modernizează în mod substanțial normele UE în vigoare referitoare la cerințele de 
siguranță și performanță de mediu pentru ambarcațiunile destinate utilizării în activități 
private, cum ar fi activități de agrement, activități sportive sau activități de formare, inclusiv 
în cazul închirierii, cu sau fără echipaj. 

În sensul prezentei directive, prin „ambarcațiune” se înțelege un mijloc de navigație cu o 
lungime între 2,5 m și 24 m, iar termenul acoperă „ambarcațiunile de agrement” 
(ambarcațiuni cu motor și iahturi, inclusiv cele echipate cu motoare interioare sau externe) și 
„motovehiculele nautice”, în principal scutere de apă, clarificând faptul că și acestea fac, în 
prezent, obiectul normelor. 

Trebuie avută în vedere o caracteristică importantă: directiva se aplică ambarcațiunilor de 
agrement și motovehiculelor nautice, indiferent dacă acestea sunt destinate utilizării pe mare 
sau pe căi navigabile interioare, dar nu vizează navele proiectate și utilizate pentru transportul 
comercial de pasageri (care sunt reglementate prin Directiva 2009/45/CE privind navele de 
pasageri și/sau prin Directiva 2006/87/CE privind navele de navigație interioară). 

Pe scurt, directiva include toate ambarcațiunile, de la bărcile pneumatice de mici dimensiuni 
cu un motor extern care pot fi utilizate pe un lac pentru pescuit, până la iahturile cu motor de 
mari dimensiuni care se întâlnesc pe riviera italiană.

Principalele cerințe de bază pe care trebuie să le îndeplinească ambarcațiunile în cauză includ 
stabilitatea și flotația, siguranța motorului și a părții electrice, emisiile de gaze de eșapament 
și emisiile sonore. Principalele elemente ale propunerii sunt:

1) Un exercițiu de modernizare pentru a alinia normele în vigoare la principiile noului cadru 
legislativ. În plus, se va adăuga o clauză generală de siguranță, ceea ce înseamnă că produsele 
care fac obiectul prezentei directive pot fi introduse pe piață numai dacă se respectă cerințele 
generale privind siguranța din anexa la directivă.

2) Clarificări suplimentare în ceea ce privește domeniul de aplicare și definițiile. 

3) Alinierea la standardele armonizate (a se vedea mai jos).

4) Limitele pentru emisiile sonore se mențin, cu posibilitatea ca măsurile naționale să fie mai 
stricte pentru zonele geografice sensibile (în general reglementări privind viteza sau distanța 
minimă de la țărm).

5) Instalarea obligatorie de rezervoare de stocare sau de sisteme de tratare a apei la bord pe 
ambarcațiunile dotate cu toalete, pentru o mai bună protecție a mediului marin.
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6) Reglementări privind evaluările post-construire realizate de orice persoană fizică sau 
juridică din Comunitate care introduce pe piață un produs vizat de directivă, în cazul în care 
nici fabricantul, nici reprezentanții săi autorizați nu-și îndeplinesc responsabilitatea de a 
evalua conformitatea produsului. Acest lucru rezultă din normele existente, dar 
motovehiculele nautice vor fi acum vizate în mod explicit; statutul și obligațiile importatorilor 
privați vor fi, de asemenea, clarificate.

7) În ceea ce privește obligația de a aplica marcajul CE, aceasta se va extinde pentru a acoperi 
toate motoarele interioare și motoarele interioare cu propulsor orientabil fără evacuare 
integrată.

8) Norme actualizate privind emisiile de gaze de eșapament și emisiile sonore (a se vedea mai 
jos).

9) Norme noi privind raportarea. În termen de cinci ani, statele membre UE trebuie să 
informeze Comisia cu privire la punerea în aplicare a dispozițiilor directivei.

10) Alinierea la normele orizontale privind acreditarea, marcajul CE, supravegherea și 
controlul pieței în ceea ce privește produsele comercializate în UE. 

11) Introducerea unor proceduri mai flexibile de evaluare a conformității.

Comisia Europeană a organizat ample consultări cu părțile interesate principale, inclusiv cu 
statele membre, organismele notificate, sectorul nautic european (dominat puternic de IMM-
uri), producătorii de motoare și asociațiile nautice (utilizatori). 

La elaborarea prezentului raport, raportorul a ținut seama de opiniile generale ale părților 
interesate și se pare că există un consens general cu privire la faptul că propunerea Comisiei 
este bine echilibrată. Acest lucru explică și motivul pentru care raportorul a propus un număr 
limitat de adaptări și clarificări preponderent tehnice în acest proiect de raport.

Raportorul și-a axat amendamentele pe ajustarea definițiilor pentru o mai mare exactitate și pe 
clarificarea domeniului exact de aplicare a unei serii de dispoziții specifice. Pe lângă aceasta, 
raportorul a vizat clarificarea responsabilităților importatorilor în ceea ce privește evaluarea 
post-construire; a introdus propuneri pentru îmbunătățirea trasabilității produselor și pentru 
specificarea cazurilor în care este necesar marcajul CE și s-a asigurat că se mențin controalele 
existente efectuate de organismele notificate pentru navele potențial maritime de dimensiuni 
mai mari. Raportorul a considerat, de asemenea, necesar să ofere mai multe detalii cu privire 
la aplicarea exactă a unei serii de cerințe de siguranță importante (flotație, energie electrică, 
gaze și ventilarea rezervoarelor de combustibil). 

Raportorul a decis să propună, de asemenea, un sistem actualizat pentru definirea categoriilor 
de proiectare a ambarcațiunilor, care elimină legătura existentă dintre categoria de proiectare 
și utilizarea prevăzută, în funcție de poziția geografică (de exemplu în largul coastei sau în 
ape protejate), pentru a utiliza în locul lor forța vântului și înălțimea valurilor ca principali doi 
parametri, variantă mai exactă și mai adecvată. Această modificare propusă reflectă, în plus, 
termenii utilizați în standardul internațional armonizat relevant. Raportorul este, totuși, 
rezervat în legătură cu acest subiect dacă adaptarea fabricanților din UE la această propunere 



PE480.885v01-00 30/32 PR\891766RO.doc

RO

se dovedește a fi prea costisitoare. Raportorul va lua în calcul posibilitatea de a cere colegilor 
deputați în PE aprobarea pentru a solicita comisiei IMCO o evaluare limitată de impact 
înainte de menținerea sau retragerea acestor amendamente, întrucât aceste modificări propuse 
ale sistemului nu au făcut obiectul evaluării de impact a Comisiei, care însoțește propunerea.

Alinierea la nivel mondial

Propunerea Comisiei aliniază reglementările UE cu cele mai noi reglementări ale Agenției 
Statelor Unite pentru protecția mediului, atât în ceea ce privește motoarele AS, cât și 
motoarele AC. Acest lucru înseamnă că SUA, Canada, UE și Japonia vor avea limite de 
emisii comune pentru motoarele ambarcațiunilor maritime de agrement, fapt care ar trebui să 
constituie o motivație puternică pentru ca alte jurisdicții, cum ar fi Australia, care au în vedere 
reglementarea acestui sector, să adopte această abordare.

Sectorul motoarelor pentru ambarcațiuni maritime de agrement este un sector mic. Chiar și cel 
mai mare segment al sectorului (motoarele externe) a vândut în total în anul 2009 la nivel 
global 457 000 de unități împărțite între 105 familii de motoare. Următoarea generație de 
motoare externe pentru motovehiculele nautice și motoare AC diesel, care utilizează 
posttratarea, cu costuri de dezvoltare și fabricație semnificative, va necesita o abordare 
globală pentru a le face mai accesibile. Propunerea Comisiei inițiază acest proces, iar 
amendamentul 19 dorește să asigure menținerea acestei abordări globale în următoarea etapă 
de reducere a emisiilor de eșapament.

Emisii de gaze de eșapament

Acest sector este perceput în mare măsură ca având un impact limitat asupra mediului, având 
în vedere numărul mic al ambarcațiunilor aflate în circulație, în comparație cu alte vehicule 
motorizate, combinat cu scăderea volumului de vânzări începând cu anul 2007 (s-a redus la 
jumătate) și utilizarea lor pentru un număr limitat de ore pe an. În acest context, sectorul 
manufacturier a dus aspectele de mediu cât mai departe posibil, cu tehnologiile actuale 
aplicate, și a sprijinit punerea în aplicare cât mai devreme posibil, la un cost acceptabil pentru 
sector. Raportorul este de acord cu concluzia Comisiei din evaluarea sa de impact, potrivit 
căreia limitele propuse pentru emisiile de gaze de eșapament reflectă cea mai drastică, dar 
fezabilă, reducere în termenul dat.  

Propunerea introduce o reducere a valorilor-limită ale emisiilor de CO pentru anumite 
categorii de motoare interioare pe benzină cu aprindere prin scânteie și motoare cu propulsor 
orientabil și nicio modificare pentru motoarele (AC) diesel, care produc oricum niveluri 
scăzute de CO. Reduceri mai semnificative ale celor trei poluanți (HC, NOx și CO) în cazul 
motoarelor (AS) este posibilă doar prin posttratarea gazelor de eșapament, prin introducerea 
tehnologiei catalizatorului cu trei căi, dar care, din păcate, nu este încă suficient de dezvoltată 
în cazul motoarelor externe și al motoarelor motovehiculelor nautice. Există constrângeri de 
ordin fizic, iar în acest moment, sectorul nu își poate permite investiția necesară. 

Propunerea reduce , într-adevăr, emisiile globale de HC și NOx în cazul motoarelor externe și 
al motoarelor motovehiculelor nautice cu cel puțin 25 %, dar pentru realizarea acestui lucru 
este necesară o creștere a emisiilor de CO. Este vorba aici de un compromis direct. Dacă se 
reduc emisiile de HC și NOx, cresc emisiile de CO. Raportorul îndeamnă colegii deputați în 
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PE să aibă în vedere acest lucru și să sprijine propunerile Comisiei referitoare la acest aspect 
esențial privind emisiile în mediu. 

Raportorul a luat, totuși, act de eforturile sectorului de a respecta de timpuriu cerințele privind 
emisiile și sprijină reducerea perioadei de tranziție propuse inițial de Comisie și punerea 
integrală în aplicare a normelor până la sfârșitul anului 2014 pentru majoritatea motoarelor (a 
se vedea amendamentul 20). Perioada mai lungă de tranziție se va limita la cazul motoarelor 
externe cu aprindere prin scânteie (AS) cu o putere sub 15 kilowați fabricate de IMM-uri, 
pentru care este nevoie de mai mult timp (a se vedea propunerea Comisiei, articolul 58 
alineatul (2)). 

În plus, raportorul a propus un amendament pentru promovarea acceptării biocombustibililor 
și a propus, de asemenea, ca, în termen de cinci ani, Comisia să examineze posibilitatea 
lansării unei etape suplimentare de reducere a emisiilor provenite de la motoare.

Emisii sonore

Discuțiile preliminare din cadrul comisiei sugerează faptul că deputații în PE vor analiza mai 
îndeaproape nivelurile de emisii sonore în mediu. În legătură cu acest aspect, raportorul ar 
dori, de asemenea, să fie avute în vedere de către colegi constrângerile de ordin fizic în ceea 
ce privește orice îmbunătățire a cerințelor propuse de Comisie după consultarea părților 
interesate. 

Contextul este următorul: în urma unor ample testări în cadrul sectorului ale emisiilor sonore 
ale ambarcațiunilor, a fost cules un ansamblu cuprinzător de date referitoare la emisiile sonore 
ale ambarcațiunilor, pentru a elabora atât valorile limită din directivă, cât și un standard ISO 
pentru testare. Rezultatele au fost confirmate independent de un proiect FP6. S-a remorcat o 
barcă cu motor tipică, de 5,5 metri, la 70 km/h și s-a constatat că zgomotul produs de corpul 
ambarcațiunii pe apă este de 72dB la 25 de metri distanță față de microfon. Fabricanții de 
motoare au convenit asupra faptului ca motoarele lor nu ar trebui să fie mai zgomotoase decât 
corpul ambarcațiunii și au fost realizate câteva modificări de proiectare pentru a atinge această 
limită. Prin urmare, zgomotul corpului navei și cel al motorului, de 72dB fiecare, ajung 
combinate la o valoare de 75dB, care reprezintă cerința prevăzută de directivă. Pentru 
ambarcațiuni și motoare mai mici au fost definite valori mai scăzute, iar pentru instalațiile cu 
motoare multiple a fost necesară o toleranță suplimentară de 3dB. 

În prezent, metoda de testare este prevăzută în standardul armonizat EN ISO 14509 partea I. 
Limitele prevăzute în această propunere reprezintă performanțele la care se poate ajunge 
având în vedere proiectarea actuală a ambarcațiunilor. Raportorul consideră că zgomotul 
cauzat de motor nu poate contribui în mod semnificativ, mai mult de atât, la reducerea 
suplimentară a emisiilor sonore ale ambarcațiunilor. De exemplu, dacă se propune un obiectiv 
de reducere suplimentară a zgomotului produs de motor până la 10dB (performanță care nu 
poate fi atinsă), aceasta ar reduce nivelul emisiilor sonore globale ale ambarcațiunii cu doar 
3dB. Concluzia raportorului este că orice măsuri semnificativ mai stricte referitoare la 
emisiile sonore ar impune reproiectarea întregii ambarcațiuni, fapt care ar avea efecte negative 
asupra spațiului de locuit și îndeosebi asupra siguranței (rezistența corpului, stabilitatea 
ambarcațiunii și buna stare de navigabilitate). 
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În sfârșit, întrucât de cele mai multe ori ambarcațiunile nu se deplasează pe suprafețe netede, 
valurile reprezintă componenta principală a emisiilor sonore ale ambarcațiunilor, atunci când 
se lovesc de corpul acestora. Zgomotul poate reprezenta o problema în cazul lacurilor mici 
sau calme sau al anumitor porțiuni ale râurilor și canalelor, dar, în mod evident, nu în 
majoritatea situațiilor reale. Percepția publică poate fi afectată și de numărul mare al 
ambarcațiunilor aflate pe apă, care datează de dinaintea introducerii limitelor emisiilor sonore 
în UE. Mai mult, zgomotul are mai degrabă legătură cu comportamentul utilizatorului decât 
cu tehnologia utilizată, astfel că, în orice caz, zgomotul este redus cel mai bine prin limite de 
viteză adecvate și prin control. Raportorul sugerează colegilor deputați să nu modifice 
propunerea Comisiei în ceea ce privește emisiile sonore.


