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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

A proposta de revisão da Diretiva (94/25/CE) (RCD) relativa às embarcações de recreio 
apresentada pela Comissão Europeia visa melhorar o desempenho ambiental das embarcações 
de recreio e das motos de água, ao considerar a possibilidade de rever os limites das emissões 
de gases de escape e os limites das emissões sonoras para os motores marítimos e ao atualizar 
substancialmente os requisitos de segurança aplicáveis. Outro objetivo da presente iniciativa 
consiste em assegurar condições regulamentares iguais para os principais parceiros comerciais 
da UE e o bom funcionamento do mercado interno das embarcações de recreio. Estão 
abrangidos os barcos a motor, os barcos à vela, as motos de água (jet skis) e respetivos 
motores e componentes que não sejam utilizados para fins comerciais. Prevê-se que a nova 
legislação entre em vigor em meados de 2015.

Emissões de gases de escape

Ao definir limites de emissão mais rigorosos aplicáveis aos NOx e aos hidrocarbonetos (HC), 
a diretiva revista torna os limites das emissões de gases de escape dos motores marítimos das 
embarcações de recreio coerentes com as normas ainda mais rigorosas aplicáveis nos EUA. O 
estabelecimento de limites iguais de emissões nos mercados da UE e dos EUA, do Canadá e 
do Japão permite aos fabricantes da UE economizar custos no desenvolvimento, fabrico e 
certificação das linhas de produtos. O relator de parecer concorda com a Comissão e com o 
relator da comissão competente a respeito do seguinte: os limites propostos das emissões de 
gases de escape refletem a redução mais rígida, mas exequível, dentro do prazo definido. Uma 
redução mais significativa da presença destes três poluentes (HC, NOx e CO) nos motores de 
ignição comandada apenas é possível mediante pós-tratamento dos gases de escape através da 
introdução de tecnologia de catalisação de três vias. A tecnologia necessária não está, 
contudo, ainda suficientemente desenvolvida e requer um investimento que, neste momento, 
não é viável para a indústria. Além disso, o relator de parecer concorda com a proposta da 
Comissão de estabelecer um período de transição de 3 anos para os fabricantes de motores e 
outro período de 3 anos para as pequenas e médias empresas que fabriquem motores fora de 
borda de ignição comandada inferiores ou iguais a 15 kW, a fim de assegurar que as perdas 
económicas e sociais sejam mínimas.

A proposta da Comissão relativa a um novo requisito de construção respeitante à instalação 
obrigatória de tanques de retenção ou de sistemas de tratamento das águas a bordo é de 
louvar, a bem da proteção ambiental, na medida em que se evita a descarga de águas residuais 
no mar.

Emissões sonoras

O relator de parecer subscreve a proposta da Comissão de manter os limites aplicáveis para as 
emissões sonoras, já que uma redução adicional requereria alterações significativas à 
conceção dos motores. Cumpre recordar que as emissões sonoras das embarcações de recreio 
dependem de uma série de fatores tais como o motor, o casco, a concentração de barcos, a 
velocidade, o comportamento do condutor, a localização geográfica e as condições climáticas.
É por esse motivo que a diretiva permite tomar medidas a nível nacional a fim de definir 
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limites mais rigorosos, tais como os limites de velocidade, uma distância mínima em relação à 
costa ou a proibição da circulação destes barcos em zonas específicas. O relator de parecer 
considera que a troca de opiniões sobre práticas de excelência entre os Estados-Membros 
promove a proporcionalidade das disposições nacionais pertinentes e contribui para a tomar 
medidas adequadas. Neste contexto, o relator de parecer remete para vários acórdãos do 
Tribunal de Justiça da União Europeia (nomeadamente nos processos C-142/05 e C-433/05).
As alterações n.os 2 e 5 visam convidar a Comissão a facilitar este processo.

Requisitos de segurança

O relator de parecer salienta a importância da nova cláusula geral sobre a segurança que 
estabelece a base jurídica para a retirada do mercado de embarcações que não sejam seguras, 
caso o produto não cumpra os requisitos de segurança previstos na diretiva ou caso o mesmo 
represente, de um modo geral, uma ameaça para a segurança e a integridade de pessoas e bens 
ou para o ambiente.

O relator de parecer saúda a introdução de obrigações mais rigorosas para os fabricantes, 
importadores e distribuidores de demonstrar a conformidade dos seus produtos (ou seja, 
marcação CE) através de procedimentos adequados de avaliação da conformidade. Como a 
maioria dos barcos importados a título privado é proveniente de países terceiros, é de saudar 
que os importadores privados sejam agora explicitamente abrangidos pelas obrigações da 
diretiva em matéria de avaliação pós-construção. Porém, a fim de assegurar que estes barcos 
cumpram os requisitos mais rigorosos desta diretiva, os Estados-Membros necessitam de 
garantir a existência de um controlo apropriado e eficiente tanto nas fronteiras externas da UE 
como na própria União.

Tecnologias híbridas

O relator de parecer considera que o desenvolvimento da tecnologia dos motores híbridos 
para as embarcações de recreio deve ser considerado pela diretiva uma solução inovadora em 
matéria de sistemas de propulsão. As alterações n.os 1, 3, 6 e 7 do relator asseguram que a as 
soluções inovadoras em matéria de propulsão e os ciclos de ensaio dos motores híbridos 
sejam abrangidos pela diretiva.

ALTERAÇÕES

A Comissão dos Transportes e do Turismo insta a Comissão do Mercado Interno e da 
Proteção dos Consumidores, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes 
alterações no seu relatório:

Alteração 1

Proposta de diretiva
Considerando 4-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(4-A) No futuro, deverão ser igualmente 
tomadas medidas adequadas de recolha de 
dados relativos a emissões de dióxido de 
carbono (CO2) de motores de 
embarcações de recreio e motos de água.

Justificação

A pegada de carbono de seis milhões de embarcações de recreio e motos de água deve ser 
calculada com vista, em primeiro lugar, a avaliar a escala do problema e, em segundo lugar, 
a resolvê-lo. De acordo com a Comissão, ainda não existe um inventário relativo às emissões 
de carbono das embarcações de recreio e motos de água.

Alteração 2

Proposta de diretiva
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) É ainda conveniente prever as 
definições de «embarcação construída para 
uso próprio» e de «importador privado» 
específicas a este setor, a fim de facilitar a 
compreensão e a aplicação uniforme da 
diretiva.

(8) É ainda conveniente prever as 
definições de «embarcação construída para 
uso próprio» e de «importador privado» 
específicas a este setor, a fim de facilitar a 
compreensão e a aplicação uniforme da 
diretiva. É necessário alargar a definição 
de "motor de propulsão" estabelecida na 
Diretiva 94/25/CEE de modo a abranger 
também as soluções inovadoras em 
matéria de propulsão.

Justificação

A presente alteração visa alargar a definição dos "motores de propulsão", uma vez que as 
novas tecnologias híbridas atualmente disponíveis, e suscetíveis de se expandirem no futuro, 
não foram tidas em conta nesta diretiva.

Alteração 3

Proposta de diretiva
Considerando 12-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(12-A) Atendendo ao caráter específico da 
atividade comercial das PME produtoras 
de embarcações de recreio e de motos de 
água, deverá prever-se uma forma 
especial de apoiar estas empresas, dado o 
peso do investimento nesta atividade 
económica.

Alteração 4

Proposta de diretiva
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) Ao colocarem um produto abrangido 
pela presente diretiva no mercado, os 
importadores devem indicar no produto o 
respetivo nome e o endereço no qual 
podem ser contactados. São previstas 
exceções, se a dimensão ou a natureza de 
uma componente não permitirem a 
colocação de uma indicação.

(15) Ao colocarem um produto abrangido 
pela presente diretiva no mercado, os 
importadores devem indicar no produto o 
respetivo nome e o endereço no qual 
podem ser contactados. Se a dimensão ou a 
natureza de uma componente não 
permitirem a colocação de uma indicação, 
os importadores devem fornecer 
documentação adequada através da qual 
a componente possa ser identificada.

Alteração 5

Proposta de diretiva
Considerando 26

Texto da Comissão Alteração

(26) Em conformidade com o princípio da 
subsidiariedade, o disposto na presente 
diretiva não deverá afetar o direito dos 
Estados-Membros de estipularem os 
requisitos que considerarem necessários 
em matéria de navegação em certas águas, 
para proteção do ambiente e das redes de 
vias navegáveis e para garantir a segurança 
dessas vias, desde que esses requisitos não 
impliquem modificações das embarcações 

(26) Em conformidade com o princípio da 
subsidiariedade, o disposto na presente 
diretiva não deverá afetar o direito dos 
Estados-Membros de estipularem os 
requisitos que considerarem necessários 
em matéria de navegação em certas águas, 
para proteção do ambiente e das redes de 
vias navegáveis e para garantir a segurança 
dessas vias, desde que esses requisitos não 
impliquem modificações das embarcações 
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de recreio em conformidade com a 
presente diretiva. 

de recreio em conformidade com a 
presente diretiva e sejam justificados e 
proporcionados face aos objetivos a 
alcançar. A Comissão deve facilitar o 
intercâmbio de práticas de excelência 
entre os Estados-Membros sobre a 
aplicação do artigo 5.º da presente 
diretiva, criando um sistema apropriado 
para esse intercâmbio.

Justificação

O relator considera que a troca de opiniões sobre práticas de excelência entre os Estados-
Membros a respeito da aplicação do artigo 5.º ajuda a evitar medidas desproporcionadas e, 
por essa razão, deve ser promovida pela Comissão.

Alteração 6

Proposta de diretiva
Considerando 39

Texto da Comissão Alteração

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

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

A presente alteração introduz na diretiva os sistemas híbridos que não foram ponderados 
pela Comissão aquando da conclusão da proposta de diretiva devido à ausência de 
informação naquele momento.

Alteração 7

Proposta de diretiva
Considerando 44

Texto da Comissão Alteração

(44) Os Estados-Membros deverão 
estabelecer regras relativas às sanções 
aplicáveis em caso de infração ao disposto 
na presente diretiva e garantir a sua 
aplicação. Essas sanções deverão ser 
eficazes, proporcionadas e dissuasivas.

(44) Os Estados–Membros deverão 
estabelecer regras relativas às sanções 
aplicáveis em caso de infração ao disposto 
na presente diretiva e garantir a sua 
aplicação por serviços claramente 
designados para o efeito ou pelas 
autoridades nacionais competentes. Essas 
sanções deverão ser eficazes, 
proporcionadas e dissuasivas e aplicadas 
sem demora.

Alteração 8

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 2 – alínea a) – subalínea xiii)

Texto da Comissão Alteração

xiii) embarcações anfíbias; xiii) embarcações anfíbias aptas a operar 
na água e em terra firme;

Alteração 9

Proposta de diretiva
Artigo 3 – ponto 5

Texto da Comissão Alteração

5. "motor de propulsão", qualquer motor de 
combustão interna, de ignição comandada 
ou de ignição por compressão, utilizado 
para fins de propulsão;

5. "motor de propulsão", qualquer motor de 
combustão interna, de ignição comandada 
ou de ignição por compressão, utilizado 
direta ou indiretamente para fins de 
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propulsão;

Justificação

A presente alteração pretende assegurar que todos os tipos de instalação de motores híbridos 
cumpram os requisitos do anexo I.B em matéria de emissões de gases de escape, visto que 
esta diretiva não teve em conta a tecnologia híbrida.

Alteração 10

Proposta de diretiva
Artigo 5 

Texto da Comissão Alteração

O disposto na presente diretiva não obsta a 
que os Estados-Membros adotem 
disposições sobre navegação em certas 
águas, para efeitos de proteção do ambiente 
e das redes de vias navegáveis, bem como 
da segurança dessas vias, desde que essas 
disposições não exijam a modificação das 
embarcações conformes com a presente 
diretiva.

O disposto na presente diretiva não obsta a 
que os Estados-Membros adotem 
disposições sobre navegação em certas 
águas, para efeitos de proteção do 
ambiente, nomeadamente contra a 
poluição sonora, e das redes de vias 
navegáveis, bem como da segurança dessas 
vias, desde que essas disposições não 
exijam a modificação das embarcações 
conformes com a presente diretiva e sejam 
justificadas e proporcionadas. A 
Comissão deve facilitar o intercâmbio de 
práticas de excelência entre os Estados-
Membros e criar um sistema apropriado 
para esse intercâmbio.

Justificação

O relator considera que a troca de opiniões sobre práticas de excelência entre os Estados-
Membros a respeito da aplicação do artigo 5.º ajuda a evitar medidas desproporcionadas e, 
por essa razão, deve ser promovida pela Comissão.

Alteração 11

Proposta de diretiva
Artigo 49 – n.º 1 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) ponto 2.3.1 da parte B do anexo I, a 
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fim de incluir ciclos de ensaio para 
motores de propulsão híbridos;

Justificação

Esta alteração propõe a introdução, nos termos da delegação de poderes da Comissão, de 
ciclos de ensaio para híbridos assim que for adotado, a nível internacional, um conjunto 
comum desses ciclos de ensaio.

Alteração 12

Proposta de diretiva
Artigo 50 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A delegação de poderes prevista no 
artigo 49.º é conferida por um período 
indeterminado a partir da data especificada 
no artigo 60.º

2. A delegação de poderes prevista no 
artigo 49.º é conferida por um período de 
sete anos a partir da data especificada no 
artigo 60.º A Comissão elabora um 
relatório sobre a delegação de poderes 
pelo menos nove meses antes do final do 
referido prazo de cinco anos. A delegação 
de poderes é automaticamente prorrogada 
por períodos de igual duração, salvo se o 
Parlamento Europeu ou o Conselho se 
opuserem a essa prorrogação pelo menos 
três meses antes do final de cada período.

Alteração 13

Proposta de diretiva
Anexo 1 – parte A – ponto 2.3

Texto da Comissão Alteração

A embarcação deve ser concebida de forma 
a minimizar o risco de quedas à água e a 
facilitar o retorno a bordo.

A embarcação deve ser concebida de forma 
a minimizar o risco de quedas à água e a 
facilitar o retorno a bordo. O dispositivo de 
retorno a bordo deve ser acessível a uma 
pessoa que se encontre na água, ou por 
ela utilizável, sem auxílio de terceiros.

Justificação

Por razões de segurança, a conceção das motos de água deve permitir o retorno a bordo sem 
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necessidade de auxílio, o que se torna particularmente importante em águas frias. A 
alteração também harmoniza o texto com os requisitos em vigor nos EUA.

Alteração 14

Proposta de diretiva
Anexo 1 – parte A – ponto 5 – subponto 5.3 – parágrafos 2 e 3

Texto da Comissão Alteração

Deve ser prevista a proteção de todos os 
circuitos alimentados por baterias contra 
sobrecargas e curto-circuitos, excetuando 
os circuitos de arranque do motor. Deve ser 
assegurada uma ventilação para evitar a 
acumulação dos gases eventualmente 
emitidos pelas baterias. As baterias devem 
ser fixadas com solidez e protegidas contra 
a entrada de água.

Deve ser prevista a proteção adequada de 
todos os circuitos, alimentados por 
baterias, contra sobrecargas e curto-
circuitos, excetuando os circuitos de 
arranque do motor. Os circuitos de 
propulsão elétrica devem ser concebidos e 
instalados de modo a evitar quaisquer 
interações não desejadas com todos os
outros circuitos. A instalação deve 
garantir que os dispositivos que 
armazenam energia elétrica não excedam 
os limites máximos de temperatura 
recomendados pelo fabricante. Deve ser 
assegurada uma ventilação para evitar a 
acumulação de gases explosivos
eventualmente emitidos. As baterias devem 
ser fixadas com solidez e protegidas contra 
a entrada de água.

Justificação

As unidades de propulsão híbrida podem comportar novos riscos para as embarcações em 
termos de sobreaquecimento das baterias, com resultados potencialmente catastróficos e 
riscos de os picos de tensão provenientes do poderoso motor elétrico híbrido desativarem 
todos os dispositivos eletrónicos da embarcação, incluindo os comandos do motor caso estes 
não se encontrem corretamente isolados dos restantes circuitos. É necessário um circuito 
elétrico separado, já que o rádio/equipamento de segurança tem de permanecer operacional 
mesmo quando ocorram falhas elétricas no circuito de propulsão elétrica.
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