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* Postopek posvetovanja
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***I Redni zakonodajni postopek (prva obravnava)
***II Redni zakonodajni postopek (druga obravnava)

***III Redni zakonodajni postopek (tretja obravnava)

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki je predlagana v osnutku 
akta.)

Spremembe osnutka akta

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo k 
osnutku akta označeno s krepkim poševnim tiskom. Besedilo, zapisano v 
navadnem poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del 
osnutka akta s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni različici). 
O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe.

Glava vsakega predloga spremembe k obstoječemu aktu, ki se ga želi 
spremeniti z osnutkom akta, vsebuje še tretjo in četrto vrstico. Tretja vrstica 
navaja obstoječi akt, četrta pa zadevno določbo tega akta. Besedilo, ki 
povzema določbo obstoječega akta, ki jo Parlament želi spremeniti, medtem 
ko v osnutku akta ni bila spremenjena, je označeno s krepkim tiskom. 
Morebitni izbrisi tovrstnega besedila so označeni z [...].
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o plovilih za rekreacijo in osebnih 
plovilih
(COM(2011)0456 – C7-0212/2011 – 2011/0197(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2011)0456),

– ob upoštevanju člena 294(2) in člena 114 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi 
katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C7-0212/2011),

– ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

– ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 8. decembra 
20111;

– ob upoštevanju člena 55 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov ter mnenj Odbora 
za okolje, javno zdravje in varno hrano ter Odbora za promet in turizem (A7-0213/2012),

1. sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2. poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog 
bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 
nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe 1

Predlog direktive
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Sklep št. 768/2008/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 9. julija 2008 o 
skupnem okviru za trženje proizvodov 
določa skupna načela in referenčne določbe 
za namene zakonodaje na podlagi načel 
novega pristopa. Za zagotovitev skladnosti 

(6) Sklep št. 768/2008/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 9. julija 2008 o 
skupnem okviru za trženje proizvodov 
določa skupna načela in referenčne določbe 
za namene zakonodaje na podlagi načel 
novega pristopa. Za zagotovitev skladnosti 

                                               
1 UL C 43, 15.02.12, str. 30.
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z drugo sektorsko zakonodajo za izdelke je 
nekatere določbe te direktive primerno 
uskladiti z navedenim sklepom, če 
sektorske posebnosti ne zahtevajo 
drugačnih rešitev. Zato je treba določene
opredelitve pojmov, splošne obveznosti 
gospodarskih subjektov, domnevo o 
skladnosti, uradno nasprotovanje 
usklajenim standardom, pravila za oznako 
CE, zahteve glede organov za ugotavljanje 
skladnosti in priglasitvenih postopkov ter 
določbe o postopkih, ki so povezani s 
tveganimi izdelki, uskladiti z navedenim 
sklepom.

z drugo sektorsko zakonodajo za izdelke je 
nekatere določbe te direktive primerno 
uskladiti z navedenim sklepom, če 
sektorske posebnosti ne zahtevajo 
drugačnih rešitev. Zato bi bilo treba 
nekatere opredelitve pojmov, splošne 
obveznosti gospodarskih subjektov, 
domnevo o skladnosti, pravila za oznako 
CE, zahteve glede organov za ugotavljanje 
skladnosti in priglasitvenih postopkov ter 
določbe o postopkih, ki so povezani s 
tveganimi izdelki, uskladiti z navedenim 
sklepom. Uredba (EU) št. [.../...] 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne ... 
o evropski standardizaciji1* določa 
postopek za nasprotovanje usklajenim 
standardom, kadar ti ne izpolnjujejo v 
celoti zahtev iz te direktive.
_____________
1 UL L ....
* UL: Vstaviti številko, datum in 
podrobnosti objave uredbe v Uradnem 
listu. 

Obrazložitev

Predlog spremembe je treba brati v povezavi s predlogoma za črtanje členov 15 in 33, ki ju je 
predlagal poročevalec.

Predlog spremembe 2
Predlog direktive
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Primerno je določiti tudi opredelitvi 
pojmov „plovilo, zgrajeno za lastno 
uporabo“ in „zasebni uvoznik“, ki sta 
specifična za ta sektor, da se olajšata 
razumevanje in enotna uporaba te 
direktive.

(8) Primerno je določiti tudi opredelitvi 
pojmov „plovilo, zgrajeno za lastno 
uporabo“ in „zasebni uvoznik“, ki sta 
specifična za ta sektor, da se olajšata 
razumevanje in enotna uporaba te 
direktive. Sedanjo opredelitev pogonskega 
motorja je treba razširiti, da bo zajemala 
tudi inovativne pogonske rešitve.
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Obrazložitev

Nujno je treba uvesti spremembe v opredelitev pogonskega motorja, in sicer zaradi uvajanja 
novih hibridnih in drugih sistemov, ki bi utegnili v prihodnosti še priti na trg.

Predlog spremembe 3

Predlog direktive
Uvodna izjava 20 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20a) Pri motorjih, ki so prilagojeni za 
uporabo v pomorstvu in katerih izvorni 
motor je že homologiziran v skladu z 
Direktivo Evropskega Parlamenta in 
Sveta 97/68/ES z dne 16. decembra 1997 o 
približevanju zakonodaje držav članic o 
ukrepih proti plinastim in trdnim 
onesnaževalom iz motorjev z notranjim 
zgorevanjem, namenjenih za vgradnjo v 
necestno mobilno mehanizacijo1 ali v 
skladu z Direktivo 2005/55/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. 
septembra 2005 o približevanju 
zakonodaje držav članic v zvezi z ukrepi, 
ki jih je treba sprejeti proti emisijam 
plinastih in trdnih onesnaževal iz 
motorjev na kompresijski vžig, ki se 
uporabljajo v vozilih, ter emisijam 
plinastih onesnaževal iz motorjev na 
prisilni vžig, ki za gorivo uporabljajo 
zemeljski plin ali utekočinjeni naftni plin 
in se uporabljajo v vozilih2, bi morali 
imeti proizvajalci možnost, da se zanesejo 
na dokazilo o skladnosti, ki ga izda 
prvotni proizvajalec motorja, če pri 
prilagoditvah ne spreminjajo značilnosti 
motorja glede emisij izpušnih plinov. Zato 
bi bilo treba v tej direktivi prilagoditi 
opredelitev proizvajalca, da se pojasni, kaj 
obsega dejavnost "proizvodnje".
______________
1 UL L 59, 27.2.1998, str. 1.
2 UL L 275, 20.10.2005, str. 1.
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Obrazložitev

Predlog spremembe je treba brati v povezavi s poročevalčevim predlogom spremembe k členu 
3(1)(13). Proizvajalci, ki prilagajajo motorje za pomorsko rabo (v angleščini „marinisers“), 
so se v preteklosti pri certificiranju motorjev srečevali s pravno negotovostjo. Prilagoditev 
opredelitve proizvajalca v tej direktivi zagotavlja, da se bo v primeru dvoumnosti, s katero se 
sedaj srečujejo proizvajalci, ki ne spreminjajo značilnosti motorja glede emisij izpušnih 
plinov, odslej mogoče jasno zanesti na uporabo dokazila o skladnosti, ki ga predloži prvotni 
proizvajalec motorja.

Predlog spremembe 4
Predlog direktive
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) Možnosti za nadaljnje znižanje mejnih 
vrednosti emisij izpušnih plinov iz 
motorjev pomorskih plovil za rekreacijo so 
bile preučene v Poročilu o možnostih za 
nadaljnje izboljšanje okoljskih značilnosti 
motorjev plovil za rekreacijo, predloženem 
na podlagi člena 2 Direktive 2003/44/ES o 
spremembi Direktive 94/25/ES v zvezi s 
plovili za rekreacijo. V tem poročilu je bilo 
ugotovljeno, da je primerno določiti strožje 
mejne vrednosti, kot so določene v 
Direktivi 2003/44/ES. Določene bi morale 
biti na ravni, ki odraža tehnični razvoj 
čistejših tehnologij motorjev za pomorska 
plovila in omogoča napredek k uskladitvi 
mejnih vrednosti emisij izpušnih plinov po 
vsem svetu. Po drugi strani bi bilo treba 
mejne vrednosti za CO zvišati, da se 
omogoči znatno zmanjšanje drugih 
onesnaževal zraka, hkrati pa zagotovi 
nadaljnja sorazmernost stroškov 
usklajevanja.

(21) Možnosti za nadaljnje znižanje mejnih 
vrednosti emisij izpušnih plinov iz 
motorjev pomorskih plovil za rekreacijo so 
bile preučene v Poročilu o možnostih za 
nadaljnje izboljšanje okoljskih značilnosti 
motorjev plovil za rekreacijo, predloženem 
na podlagi člena 2 Direktive 2003/44/ES o 
spremembi Direktive 94/25/ES v zvezi s 
plovili za rekreacijo. V tem poročilu je bilo 
ugotovljeno, da je primerno določiti strožje 
mejne vrednosti, kot so določene v 
Direktivi 2003/44/ES. Določene bi morale 
biti na ravni, ki odraža tehnični razvoj 
čistejših tehnologij motorjev za pomorska 
plovila in omogoča napredek k uskladitvi 
mejnih vrednosti emisij izpušnih plinov po 
vsem svetu. Po drugi strani bi bilo treba 
mejne vrednosti za CO zvišati, da se 
omogoči znatno zmanjšanje drugih 
onesnaževal zraka, hkrati pa zagotovi 
nadaljnja sorazmernost stroškov 
usklajevanja. Te mejne vrednosti so 
predlagane kot del strategije, s katero bi 
dosegli najkorenitejše skupno zmanjšanje 
emisij, upoštevali tehnološko izvedljivost 
in čim hitrejši začetek izvajanja, obenem 
pa zagotovili sprejemljiv socialno-
ekonomski vpliv na ta gospodarski sektor.
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Obrazložitev

Komisija je pred določitvijo mejnih vrednosti emisij v predlogu izvedla obsežna posvetovanja 
in vse zainteresirane strani so jih sprejele kot najboljši kompromis za zmanjšanje 
onesnaževanja.

Predlog spremembe 5

Predlog direktive
Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22) Glede na vrsto goriva in kategorijo 
moči motorja bi bilo treba uporabiti 
preskusne cikle za motorje za pomorsko 
uporabo, opisane v zadevnem standardu 
ISO.

(22) Glede na vrsto goriva in kategorijo 
moči motorja bi bilo treba uporabiti 
preskusne cikle za motorje za pomorsko 
uporabo, opisane v zadevnem standardu 
ISO. Preskusne cikle bi bilo treba razviti 
za vse motorje z notranjim zgorevanjem, 
ki so sestavni del pogonskega sistema, 
vključno s hibridnimi napravami.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe spreminja besedilo predloga spremembe 4 v osnutku predloga, poleg 
tega pa zajema predlog spremembe 3, ki ga zato namerava poročevalec umakniti, v povezavi 
s predlogom spremembe 10, ki ostaja, pa nam ustrezno pojasni, da so polnilni motorji, ki jih 
uporabljajo v serijskih hibridnih napravah, dejansko zajeti v področju uporabe te direktive.

Predlog spremembe 6

Predlog direktive
Uvodna izjava 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(26) V skladu z načelom subsidiarnosti 
določbe te direktive ne bi smele vplivati na 
pravico držav članic, da za plovbo po 
nekaterih vodah določijo zahteve, ki se jim 
zdijo potrebne zaradi varstva okolja, 
strukture plovnih poti in zagotavljanja 
varnosti na plovnih poteh, če take določbe 
ne vključujejo spremembe plovila za 
rekreacijo, ki je skladno s to direktivo. 

(26) V skladu z načelom subsidiarnosti 
določbe te direktive ne bi smele vplivati na 
pravico držav članic, da za plovbo po 
nekaterih vodah določijo zahteve, ki se jim 
zdijo potrebne zaradi varstva okolja, 
strukture plovnih poti in zagotavljanja 
varnosti na plovnih poteh, če te določbe ne 
zahtevajo spremembe plovila za rekreacijo, 
ki je skladno s to direktivo, ter so 
upravičene in sorazmerne z zadanim 
ciljem. Komisija bi morala z vzpostavitvijo 
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ustreznega namenskega sistema 
spodbujati izmenjavo najboljše prakse 
med državami članicami o izvajanju člena 
5.

Obrazložitev

Poročevalec meni, da bi izmenjava mnenj med državami članicami o najboljši praksi pri 
izvajanju člena 5 preprečila sprejetje nesorazmernih ukrepov, kar bi morala Komisija 
spodbujati.

Predlog spremembe 7
Predlog direktive
Uvodna izjava 26 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(26a) Glede dovoljenj za plovila ali 
tehničnih pregledov ni usklajenosti ali 
enakih konkurenčnih pogojev, tako da 
zaradi uporabe plinskega olja, 
namenjenega za rabo v kmetijstvu, še 
vedno lahko pri de do davčne utaje. Zato 
bi morala Komisija pretehtati možnost 
vložitve zakonodajnih predlogov, s 
katerimi bi na ravni EU uskladili 
dovoljenja za plovila, uvedli redne 
tehnične preglede in z odvračanjem od 
uporabe plinskega olja, namenjenega za 
rabo v kmetijstvu, preprečili davčne utaje.

Predlog spremembe 8

Predlog direktive
Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(28) Zelo pomembno je, da se 
proizvajalcem in uporabnikom pojasni, da 
z namestitvijo oznake CE na izdelek 
proizvajalec izjavlja, da je izdelek skladen 
z vsemi veljavnimi zahtevami, in za to 
prevzema vso odgovornost.

(28) Zelo pomembno je, da se 
proizvajalcem in uporabnikom pojasni, da 
z namestitvijo oznake CE na izdelek 
proizvajalec izjavlja, da je izdelek skladen 
z vsemi veljavnimi zahtevami, in za to 
prevzema vso odgovornost. Nacionalni 
organi za tržni nadzor bi morali izvajati 
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sistematična preverjanja skladnosti.

Predlog spremembe 9

Predlog direktive
Uvodna izjava 31 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(31a) Da bi zagotovili jasne informacije o 
sprejemljivem okolju za plovbo čolnov, bi 
morali nazivi kategorij namembnosti, ki 
so bili lahko za uporabnike zavajajoči, 
sedaj temeljiti na bistvenih okoljskih 
pogojih za plovbo, se pravi na moči vetra 
in višini valov, namesto da bi navajali 
področje in vrsto plovbe.

Obrazložitev

Uvodna izjava, ki pojasnjuje vprašanje kategorij čolnov glede na namembnost.

Predlog spremembe 10

Predlog direktive
Uvodna izjava 31 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(31b) Okoljski pogoji, navedeni v 
kategoriji namembnosti A, se lahko 
pojavijo na daljših (čezoceanskih) 
potovanjih ali pri obalni plovbi, če več sto 
navtičnih milj ni zavetja pred vetrom in 
valovi. Okoljski pogoji, navedeni v 
kategoriji namembnosti B, se lahko 
pojavijo pri dovolj dolgi razširjeni plovbi 
ali ob obalah, kjer zavetje ni vedno in 
takoj na voljo. Takšne razmere se lahko 
pojavijo tudi v celinskih vodah, ki so 
dovolj velike za nastanek tako visokih 
valov. Okoljski pogoji, navedeni v 
kategoriji namembnosti C, se lahko 
pojavijo v izpostavljenih celinskih vodah, 
morskih rokavih in pri obalni plovbi v 
zmernih vremenskih razmerah. Okoljski 
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pogoji, navedeni v kategoriji namembnosti 
D, se lahko pojavijo pri plovbi v zavetju v 
celinskih vodah ter pri obalni plovbi ob 
lepem vremenu.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe natančno pojasnjuje prilagojene (na novo predlagane) kategorije 
namembnosti plovil v osnutku poročila.

Predlog spremembe 11

Predlog direktive
Uvodna izjava 39

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(39) Zaradi upoštevanja razvoja tehničnega 
znanja in novih znanstvenih spoznanj bi 
bilo treba Komisijo pooblastiti za sprejetje 
aktov v skladu s členom 290 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije, s katerimi bi se 
spremenila oddelek 2 dela B in oddelek 1 
dela C Priloge I, razen neposrednih ali 
posrednih sprememb vrednosti emisij 
izpušnih plinov ali hrupa, vrednosti 
Froudovega števila in razmerja 
moč/izpodriv, ter prilog V, VII in IX. 
Zlasti je pomembno, da se Komisija med 
pripravljalnim delom ustrezno posvetuje, 
tudi s strokovnjaki

(39) Zaradi upoštevanja razvoja tehničnega 
znanja in novih znanstvenih spoznanj bi 
bilo treba Komisijo pooblastiti za sprejetje 
aktov v skladu s členom 290 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije, s katerimi bi se 
spremenila oddelek 2 dela B Priloge I, 
zlasti zaradi vključitve preskusnih ciklov 
za hibridne motorje in vnosa mešanih 
testnih biogoriv v tabelo testnih goriv, ko 
bodo mednarodno sprejeta, in oddelek 1 
dela C Priloge I, razen neposrednih ali 
posrednih sprememb vrednosti emisij 
izpušnih plinov ali hrupa, vrednosti 
Froudovega števila in razmerja 
moč/izpodriv, ter prilog V, VII in IX. 
Zlasti pomembno je, da se Komisija med 
pripravljalnim delom ustrezno posvetuje, 
tudi s strokovnjaki

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je tehnična prilagoditev predloga spremembe št. 6 v osnutku poročila, 
ki bo umaknjen, odraža pa nujne spremembe, ki bodo nastale zaradi novih mešanic biogoriv 
in vključitve hibridnih sistemov.

Predlog spremembe 12

Predlog direktive
Uvodna izjava 44
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(44) Države članice morajo določiti pravila 
o sankcijah za kršitve te direktive in 
zagotoviti njihovo izvajanje. Te kazni 
morajo biti učinkovite, sorazmerne in 
odvračilne.

(44) Države članice bi morale določiti 
pravila o sankcijah za kršitve te direktive in 
zagotoviti, da jih bodo izvajale v ta namen 
določene službe ali služba države članice. 
Te kazni bi morale biti učinkovite, 
sorazmerne in odvračalne ter bi morale 
nemudoma začeti veljati.

Predlog spremembe 13
Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Dejstvo, da je isti čoln mogoče uporabiti
za komercialne namene ali za rekreacijsko 
usposabljanje, čolna ne izključuje s 
področja uporabe te direktive, kadar se 
daje na trg v rekreativne namene.

3. Plovilo, ki se uporablja tudi za 
komercialne namene ali za rekreacijsko 
usposabljanje, sodi v področje uporabe te 
direktive.

Obrazložitev

Smernice za plovila za rekreacijo iz leta 2008 določajo, da direktiva velja tudi za najeta 
plovila za rekreacijo in za plovila za rekreacijsko usposabljanje. Razjasnitev bo zagotovila 
enako tolmačenje v vseh državah članicah, kar je še posebej pomembno za uporabo 
konvencije Marpol Mednarodne pomorske organizacije.

Predlog spremembe 14

Predlog direktive
Člen 3 – točka 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. „plovilo za rekreacijo“ pomeni kateri 
koli čoln katere koli vrste za šport in prosti 
čas, z dolžino trupa od 2,5 m do 24 m, 
merjeno glede na usklajeni standard, ne 
glede na vrsto pogona;

2. „plovilo za rekreacijo“ pomeni plovilo
katere koli vrste za šport in prosti čas, z 
dolžino trupa od 2,5 m do 24 m, merjeno 
glede na usklajeni standard, ne glede na 
vrsto pogona;

Obrazložitev

S tem predlogom spremembe se uskladi predlog spremembe 8 v osnutku poročila, saj se 
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opredelitev plovila za rekreacijo prilagodi mednarodnemu standardu plovila. Hkrati se 
opredelitev plovila za rekreacijo prilagodi sklicevanju na plovilo v predlogu spremembe 9 v 
osnutku poročila. V predlogu direktive ni opredelitve pojma „čoln“, zato bo predlog 
spremembe 8 iz osnutka poročila umaknjen.

Predlog spremembe 15
Predlog direktive
Člen 3 – točka 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. „osebno plovilo“ pomeni plovilo za 
šport in prosti čas, krajše od 4 m,
opremljeno z motorjem z notranjim 
zgorevanjem, katerega primarni vir pogona 
je vodna turbina in ki je bilo načrtovano 
tako, da ga upravlja oseba ali osebe, ki 
sedijo, stojijo ali klečijo na trupu in ne v 
njem;

3. „osebno plovilo“ pomeni plovilo dolžine 
manj kot 4 m, ki uporablja motor z 
notranjim zgorevanjem, katerega primarni 
vir pogona je vodna turbina, in ki je bilo 
načrtovano tako, da ga upravlja oseba ali 
osebe, ki sedijo, stojijo ali klečijo na trupu 
in ne v njem;

Obrazložitev

Besedilo nadomešča predlagano opredelitev z opredelitvijo iz Direktive 2003/44/ES, saj ta 
mednarodna opredelitev vključuje zadevni standard ISO.

Predlog spremembe 16
Predlog direktive
Člen 3 – točka 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. „pogonski motor“ pomeni kateri koli 
motor z notranjim zgorevanjem na prisilni 
ali kompresijski vžig, ki se uporablja za 
pogonske namene;

5. „pogonski motor“ pomeni kateri koli
motor z notranjim zgorevanjem na prisilni 
ali kompresijski vžig, ki se neposredno ali 
posredno uporablja za pogonske namene;

Obrazložitev

Predlog spremembe zagotavlja, da bodo morali biti vsi tipi hibridnih naprav skladni z 
zahtevami glede emisij izpušnih plinov iz Priloge I.B.

Predlog spremembe 17
Predlog direktive
Člen 3 – točka 7
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. „znatna predelava plovila“ pomeni 
predelavo plovila, s katero se spremeni 
vrsta pogona plovila, vključno z znatno 
predelavo motorja, ali toliko spremeni 
plovilo, da se šteje za novo plovilo;

7. „znatna predelava plovila“ pomeni 
predelavo plovila, s katero se spremeni 
vrsta pogona plovila, vključno z znatno 
predelavo motorja, ali toliko spremeni 
plovilo, da to vpliva na veljavne poglavitne 
varnostne in okoljske zahteve, določene v 
tej direktivi;

Obrazložitev

Pojem „znatna predelava plovila“ bi bilo dobro natančneje opredeliti, saj se da izvorno 
besedilo zelo različno razlagati. Opredelitev „znatne predelave motorja“ v tej direktivi je 
skrbno izbrana in naj bi preprečila, da za znatno predelavo ne bi veljala kar vsaka 
sprememba motorja.

Predlog spremembe 18

Predlog direktive
Člen 3 – točka 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

13. „proizvajalec“ pomeni vsako fizično ali 
pravno osebo, ki izdeluje izdelek ali za 
katero se tak izdelek načrtuje ali izdeluje in 
ki trži ta izdelek pod svojim imenom ali 
blagovno znamko;

13. „proizvajalec“ pomeni vsako fizično ali 
pravno osebo, ki izdeluje izdelek ali za 
katero se tak izdelek načrtuje ali izdeluje in 
ki trži ta izdelek pod svojim imenom ali 
blagovno znamko; to vključuje vsako 
fizično ali pravno osebo, ki prilagaja 
motorje za uporabo v pomorstvu, pri 
katerih je prvotni motor že homologiran v 
skladu z Direktivo št. 97/68/ES ali 
Direktivo 2005/55/ES, ne da bi pri tem 
spremenila značilnosti motorja glede 
emisij izpušnih plinov;

Obrazložitev

Ta predlog spremembe odpravlja dvoumnost, s katero se sedaj srečujejo proizvajalci, ki 
prilagajajo motorje za uporabo v pomorstvu, ne spremenijo pa značilnosti motorja glede 
emisij izpušnih plinov – besedilo zagotavlja, da bodo lahko odslej brez dvoma uporabljali 
dokazilo o skladnosti, ki ga predloži prvotni proizvajalec motorja.
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Predlog spremembe 19

Predlog direktive
Člen 5 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Določbe te direktive državam članicam ne 
preprečujejo sprejetja določb za plovbo po 
nekaterih vodah v zvezi z varstvom okolja, 
strukturo plovnih poti in zagotavljanjem 
varnosti na plovnih poteh, če take določbe 
ne vključujejo spremembe plovila za 
rekreacijo, skladnega s to direktivo.

Določbe te direktive državam članicam ne 
preprečujejo sprejetja določb za plovbo po 
nekaterih vodah v zvezi z varstvom okolja, 
tudi z varstvom pred hrupom, strukturo 
plovnih poti in zagotavljanjem varnosti na 
plovnih poteh, če te določbe ne zahtevajo 
spremembe plovila za rekreacijo, 
skladnega s to direktivo, ter če so 
upravičene in sorazmerne. Komisija bi 
morala spodbujati izmenjavo najboljše 
prakse med državami članicami in v ta 
namen vzpostaviti ustrezen sistem.

Obrazložitev

Poročevalec meni, da bi izmenjava mnenj med državami članicami o najboljši praksi pri 
izvajanju člena 5 preprečila sprejemanje nesorazmernih ukrepov, kar bi morala Komisija 
spodbujati.

Predlog spremembe 20

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 4 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Države članice ne ovirajo dajanja na trg 
ali v uporabo:

4. Države članice ne ovirajo dajanja na trg 
ali v uporabo za pogonske motorje, ki so 
ali niso vgrajeni v plovila in so skladni s 
to direktivo.

(a) pogonskih motorjev, vgrajenih v 
plovila ali ne in skladnih s to direktivo;
(b) motorjev, homologiranih v skladu z 
Direktivo 97/68/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta23, skladnih z mejnimi 
vrednostmi emisij stopnje IIIA, IIIB ali IV 
za motorje na kompresijski vžig, ki se ne 
uporabljajo za pogon plovil, ki plujejo po 
celinskih plovnih poteh, lokomotiv in 
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železniških motornih vozil, kot je določeno 
v točki 4.1.2 Priloge I k navedeni 
direktivi;
(c) motorjev, homologiranih v skladu z 
Direktivo 2005/55/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta24, če proizvajalec v 
skladu s točko 9 Priloge IV izjavi, da bo 
motor izpolnjeval zahteve glede emisij 
izpušnih plinov iz te direktive, ko bo 
vgrajen v plovilo v skladu z navodili, ki jih 
je predložil proizvajalec.

Obrazložitev

Popravljena je oblikovna napaka iz predloga Komisije, s čimer se zagotovi, da bo določba iz 
Direktive 1994/25 o plovilih za rekreacijo prenesena bolj učinkovito in jasno kot v predlogu 
Komisije. Vsebina točke a) ni izbrisana, temveč premaknjena v poročevalčev predlog 
spremembe o uvodnem delu člena 6(4a) (novo). Vsebina točke b) ni izbrisana, temveč 
premaknjena v poročevalčev predlog spremembe o členu 6(4a) (novo), točka a). Vsebina 
prvega dela točke c) ni izbrisana, temveč premaknjena v poročevalčev predlog spremembe o 
členu 6(4a) (novo), točka b). Pri izrazu „če proizvajalec izjavi“ gre za oblikovno napako, 
tako da je premaknjen v drugi pododstavek, saj velja za obe točki.

Predlog spremembe 21

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Odstavek 4 se uporablja tudi za:
(a) motorje, homologirane v skladu z 
Direktivo 97/68/ES, skladne z mejnimi 
vrednostmi emisij stopnje IIIA, IIIB ali IV 
za motorje na kompresijski vžig, ki se ne 
uporabljajo za pogon plovil, ki plujejo po 
celinskih plovnih poteh, lokomotiv in 
železniških motornih vozil, kot je določeno 
v točki 4.1.2 Priloge I k navedeni direktivi, 
ter
(b) motorje, homologirane v skladu z 
Direktivo št. 2005/55/ES,
če proizvajalec v skladu s točko 9 Priloge 
IV izjavi, da bo motor izpolnjeval zahteve 
glede emisij izpušnih plinov iz te direktive, 
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ko bo vgrajen v plovilo v skladu z navodili, 
ki jih je predložil proizvajalec.

Obrazložitev

Popravljena je oblikovna napaka iz predloga Komisije, s čimer se zagotovi, da bo določba iz 
Direktive 1994/25 o plovilih za rekreacijo prenesena bolj učinkovito in jasno kot v predlogu 
Komisije.

Predlog spremembe 22

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Proizvajalci zagotovijo, da so izdelku 
priloženi navodila in varnostne informacije 
v jeziku ali jezikih, ki jih določi zadevna 
država članica ter jih potrošniki in drugi 
končni uporabniki brez težav razumejo.

7. Proizvajalci zagotovijo, da so izdelku 
priloženi navodila in varnostne informacije 
v jeziku ali jezikih, ki jih potrošniki in 
drugi končni uporabniki v državah 
članicah, v katerih dajo svoje izdelke na 
trg, brez težav razumejo. Jezik določi 
zadevna država članica.

Predlog spremembe 23
Predlog direktive
Člen 12 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Obveznosti zasebnih uvoznikov Obveznosti zasebnih uvoznikov, kadar je 
treba po izdelavi ugotavljati skladnost

Obrazložitev

Izvirni naslov člena 12 bi utegnil biti zavajajoč, saj ni jasno, ali se vsi trije odstavki nanašajo 
na ugotavljanje skladnosti po izdelavi. Če to ne bo izrecno navedeno tudi v naslovu, bi se ta 
člen nanašal na ves zasebni uvoz, ne glede na to, ali uvoznik uvaža čoln, za katerega je treba 
po izdelavi ugotavljati skladnost, ali takega, ki že ima oznako CE.

Predlog spremembe 24

Predlog direktive
Člen 15
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 15 črtano
Uradno nasprotovanje usklajenemu 

standardu
1. Če država članica ali Komisija meni, da 
usklajeni standard ne izpolnjuje v celoti 
zahtev, ki jih zajema ter so določene v 
členu 4(1) in Prilogi I, Komisija ali 
zadevna država članica zadevo predloži 
odboru, ustanovljenemu s členom 5 
Direktive 98/34/ES, in navede svoje 
argumente. Odbor po posvetovanju s 
pristojnimi evropskimi organi za 
standardizacijo nemudoma pripravi svoje 
mnenje.
2. Glede na mnenje odbora se Komisija 
odloči, da objavi, ne objavi, objavi z 
omejitvijo, ohrani, ohrani z omejitvijo ali 
umakne sklic na zadevni usklajeni 
standard v Uradnem listu Evropske unije 
ali iz njega.
3. Komisija obvesti zadevni evropski 
organ za standardizacijo, in, če je to 
potrebno, zahteva spremembo zadevnih 
usklajenih standardov.

Obrazložitev

Ravno poteka horizontalna zakonodajna revizija sistema standardizacije EU 
(2011/0150(COD)), ki zajema to splošno določbo o nasprotovanju standardom, zaradi česar 
bi bilo treba ta člen iz predloga sektorske direktive črtati. Na uredbo o standardizaciji se 
nanaša predlog spremembe k uvodni izjavi 6.

Predlog spremembe 25
Predlog direktive
Člen 18 – odstavek 1 – točka (d)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) vgrajenih motorjih in krmnih motorjih 
brez vgrajenega izpuha, za katere se šteje, 
da izpolnjujejo zahteve glede emisij 
izpušnih plinov iz delov B in C Priloge I.

(d) vgrajenih motorjih in krmnih motorjih 
brez vgrajenega izpuha, za katere se šteje, 
da izpolnjujejo zahteve glede emisij 
izpušnih plinov iz dela B Priloge I.
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Obrazložitev

Priloga C zadeva mejne vrednosti hrupa in ne zadeva tukajšnje tematike. Oznaka CE za 
vgrajene motorje in krmne motorje brez vgrajenega izpuha zadeva samo emisije izpušnih 
plinov, ne pa hrupa, saj preskuse hrupa za tovrstne motorje izvaja (in mora izvajati) 
izdelovalec plovila, ko je motor že vgrajen v trup.

Predlog spremembe 26
Predlog direktive
Člen 21 – odstavek 1 – točka (b) – točka ii – alinea 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– če so izpolnjeni usklajeni standardi v 
zvezi s točkama 3.2 in 3.3 dela A Priloge I: 
modul A1 (notranji nadzor proizvodnje in 
nadzorovani preskusi izdelkov), modul B 
(EU pregled tipa) skupaj z modulom C, D, 
E ali F, modul G (skladnost na podlagi 
preverjanja enote) ali modul H (skladnost 
na podlagi popolnega zagotavljanja 
kakovosti);

– če so izpolnjeni usklajeni standardi v 
zvezi s točkama 3.2 in 3.3 dela A Priloge I: 
modul B (EU pregled tipa) skupaj z 
modulom C, D, E ali F, modul G 
(skladnost na podlagi preverjanja enote) ali 
modul H (skladnost na podlagi popolnega 
zagotavljanja kakovosti);

Obrazložitev

Predlog spremembe v besedilo direktive vnaša pravila, ki že veljajo od leta 1994. Ni 
primerno, da bi smelo plovilo kategorije C z dolžino več kot 12 m pluti po morju, če njegove 
zasnove ni preizkusil priglašeni organ. Preizkus iz tega predlog spremembe podvaja 
preizkušanje stabilnosti in vzgona, vključuje pa tudi ustrezne dodatne preizkuse.

Predlog spremembe 27
Predlog direktive
Člen 25 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Proizvodni tip iz modula B lahko zajema 
več različic izdelka, če razlike med 
različicami ne vplivajo na raven varnosti in 
druge zahteve glede delovanja izdelka.

Proizvodni tip iz modula B lahko zajema 
več različic izdelka, če:

a) razlike med različicami ne vplivajo na 
raven varnosti in druge zahteve glede 
delovanja izdelka ter

b) so različice izdelka navedene v 
ustreznih potrdilih o EU-pregledu tipa, po 
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potrebi s prilogami k izvirnemu potrdilu.

Obrazložitev

Lahko se zgodi, da se izdelki dajo na trg z drugačno tipsko oznako, kot je navedena v potrdilu 
o EU-pregledu tipa. To povzroča zmedo, ali izdelek potrdilo ima ali nima. Ta predlog 
spremembe odpravlja to vrzel.

Predlog spremembe 28

Predlog direktive
Člen 33

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 33 črtano
Uradno nasprotovanje usklajenemu 

standardu
Kadar država članica ali Komisija uradno 
nasprotuje usklajenim standardom iz 
člena 32, obveljajo določbe člena 15.

Obrazložitev

Ravno poteka horizontalna zakonodajna revizija sistema standardizacije EU 
(2011/0150(COD)), ki zajema to splošno določbo o nasprotovanju standardom, zaradi česar 
bi bilo treba ta člen iz predloga sektorske direktive črtati. Na uredbo o standardizaciji se 
nanaša ustrezni predlog spremembe k uvodni izjavi 6.

Predlog spremembe 29

Predlog direktive
Člen 49 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Spremembe iz točke (a) lahko vključujejo 
spremembe referenčnih goriv, zahtev za 
preskušanje emisij izpušnih plinov in hrupa 
ter meril trajnosti.

Spremembe iz točke (a) lahko vključujejo 
spremembe referenčnih goriv, zahtev za 
preskušanje emisij izpušnih plinov in hrupa 
ter meril trajnosti. Te spremembe lahko 
vključujejo zlasti preskusne cikle za 
hibridne motorje in vnašajo mešana 
testna biogoriva v tabelo testnih goriv v 
oddelku 2 dela B Priloge I, ko bo glede 
tovrstnih dosežen dogovor v obliki 
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mednarodno sprejetih standardov.

Obrazložitev

Predlog spremembe nadomešča predloga 17 in 18 v osnutku poročila, ki bosta umaknjena, ter 
pojasnjuje obseg pooblastil, podeljenih Komisiji.

Predlog spremembe 30

Predlog direktive
Člen 50 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Pooblastilo iz člena 49 se prenese za 
nedoločen čas od datuma, navedenega v 
členu 60.

2. Pooblastilo iz člena 49 se prenese za 
sedem let od datuma, navedenega v členu 
60. Komisija najpozneje devet mesecev 
pred koncem sedemletnega obdobja 
pripravi poročilo o prenesenem 
pooblastilu. Prenos pooblastila se 
samodejno podaljša za enako obdobje, 
razen če Evropski parlament ali Svet 
nasprotuje temu podaljšanju najpozneje 
tri mesece pred koncem vsakega obdobja.

Predlog spremembe 31
Predlog direktive
Člen 53 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Najkasneje ...* in ob upoštevanju vseh 
večjih tržnih pobud Komisija predloži 
Evropskemu parlamentu in Svetu poročilo 
o tehnični izvedljivosti nadaljnjega 
zmanjšanja emisij pri motorjih pomorskih 
plovil za rekreacijo, ob upoštevanju 
stroškovne učinkovitosti tehnologij in 
potreb po globalno usklajenih vrednostih 
za ta sektor. To poročilo po potrebi 
spremlja ustrezen zakonodajni predlog.
__________________

* UL: prosimo, vstavite datum pet let po 
datumu iz drugega odstavka člena 57(1).
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Obrazložitev

Predlagan je razmislek o uvedbi morebitnih novih emisijskih stopenj (stopnja 3). Prvi del je 
oblikovan tako, da zagotavlja prožen pristop Komisije in s tem omogoči njeno zgodnjo 
udeležbo pri vseh pobudah Agencije za zaščito okolja ZDA o novih pravilih za bencinske in 
dizelske motorje za rekreacijska plovila.

Predlog spremembe 32

Predlog direktive
Člen 53 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 53a
Revizija

Komisija do ...* Evropskemu parlamentu 
in Svetu posreduje poročilo o učinku 
kategorij namembnosti iz Priloge I, ki 
temeljijo na odpornosti na moč vetra in 
višino valov, upoštevaje razvoj dogodkov v 
mednarodni standardizaciji. Poročilo 
vsebuje tudi oceno, ali bi bile za te 
kategorije potrebne dodatne specifikacije 
ali podkategorije, s katerimi bi 
potrošnikom zagotovili boljše informacije 
o dejanski uporabi. Vključena je še ocena 
učinka za industrijo plovil. Poročilo po 
potrebi spremlja zakonodajni predlog.
_____________
* UL: prosimo, vstavite datum dve leti po 
datuma iz drugega pododstavka člena 
57(1).

Obrazložitev

Kot alternativo revidiranim kategorijam namembnosti, ki jih je poročevalec predlagal v 
osnutku poročila in so bile spremenjene s predlogi spremembe k temu osnutku, ta predlog 
spremembe Komisiji prepušča, da izvede izčrpna posvetovanja z zainteresiranimi stranmi 
glede te teme in da v doglednem času poda poročilo. Koordinatorji v odboru IMCO so se 
dogovorili, da bodo za člane svojega odbora naročili predstavitev z oceno relativnih 
prednosti revidiranih kategorij namembnosti, da bodo lahko poslanci informirano glasovali 
glede obeh možnosti.
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Predlog spremembe 33

Predlog direktive
Člen 58 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice ne ovirajo dajanja na trg 
ali v uporabo izdelkov, zajetih z Direktivo 
94/25/ES, ki so v skladu z navedeno 
direktivo in so bili dani na trg ali v uporabo 
pred [dd/mm/llll] (1 leto po datumu iz 
drugega pododstavka člena 57).

1. Države članice ne ovirajo dajanja na trg 
ali v uporabo za izdelke, zajete v Direktivi 
94/25/ES, ki so v skladu z navedeno 
direktivo in so bili dani na trg ali v uporabo 
pred …*.

_____________
* UL: prosimo, vstavite datum uporabe iz 
drugega pododstavka člena 57(1) oz. 31. 
december 2014, kar je pozneje.

Obrazložitev

Predlog spremembe popravlja napako v predlogu spremembe št. 20 v osnutku poročila, ki bo
umaknjen, namen pa je enak: z izjemo zunajkrmnih bencinskih motorjev na prisilni vžig, ki jih 
zajema posebna določba iz člena 58(2), bodo proizvajalci drugih vrst motorjev od konca leta 
2014 lahko izpolnjevali zahteve direktive, zato se tu predlaga, da se to v direktivi pojasni.

Predlog spremembe 34
Predlog direktive
Priloga I – del A – točka 1 – tabela 1 – stolpec 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kategorija namembnosti Kategorija namembnosti
A – „oceanska plovba“ A 
B – „plovba na odprtem“ B 

C – „obalna plovba“ C 
D – „plovba v zavetju“ D 

Obrazložitev

Upošteva se v povezavi s spremenjenimi kategorijami namembnosti spodaj. Ta predlog
spremembe navaja zgornje omejitve kategorije namembnosti A za moč vetra in višino valov 
(skladno z vrednostmi, navedenimi v standardu). Kategorija namembnosti A izključuje 
„nenormalne razmere“, čeprav samo navodila Evropske komisije navajajo primere, kaj te 
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razmere so. Plovila za rekreacijo dolžine do 24 m ne vzdržijo težjih pogojev kot so navedeni v 
tem predlogu spremembe.

Predlog spremembe 35

Predlog direktive
Priloga I – del A – točka 1 – točka A

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

A. OCEANSKA PLOVBA: plovilo je 
namenjeno razširjeni plovbi v razmerah, v 
katerih lahko moč vetra po Beaufortovi 
lestvici presega 8, značilna višina valov pa 
4 m, pri čemer so izključene nenormalne 
razmere, plovila pa so v veliki meri 
samozadostna.

A. Plovilo za rekreacijo namembnosti A je 
namenjeno plovbi, pri kateri moč vetra po 
Beaufortovi lestvici presega 8, značilna 
višina valov pa 4 m in več, pri čemer so 
izključene nenormalne razmere, kot so 
nevihta, huda nevihta, orkan, tornado ter 
skrajne morske razmere ali neobičajni 
valovi.

Obrazložitev

Po nadaljnjih posvetovanjih z zainteresiranimi stranmi glede prilagoditve opredelitev ta 
opredelitev ohranja obstoječo kategorijo namembnosti A, ukinja pa področje in vrsto plovbe 
(„oceanska“), ker so razmere, ki jih mora upoštevati uporabnik, hitrost vetra in višina valov. 
Ohranjene so tudi sedanje omejitve glede moči vetra in značilne višine valov, vendar opis 
nenormalnih razmer vnaša pravno gotovost. Predlogi sprememb št. 22, 23 in 24 iz osnutka 
poročila pa bodo umaknjeni.

Predlog spremembe 36

Predlog direktive
Priloga I – del A – točka 1 – točka B

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

B. PLOVBA NA ODPRTEM: plovilo je 
namenjeno razširjeni plovbi v razmerah, v 
katerih je lahko moč vetra po Beaufortovi 
lestvici do 8 in značilna višina valov do 4 
m.

B. Plovilo za rekreacijo namembnosti B je 
namenjeno plovbi v razmerah, v katerih je 
lahko moč vetra po Beaufortovi lestvici do 
8 in značilna višina valov do 4 m.

Obrazložitev

Po nadaljnjih posvetovanjih z zainteresiranimi stranmi glede prilagoditve opredelitev nova 
opredelitev ohranja obstoječo kategorijo namembnosti B, ukinja pa področje in vrsto 
navigacije („na odprtem“), ker so razmere, ki jih mora upoštevati uporabnik, hitrost vetra in 
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višina valov. Predlog spremembe št 25 iz osnutka poročila bo zato umaknjen.

Predlog spremembe 37

Predlog direktive
Priloga I – del A – točka 1 – točka C

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

C. OBALNA PLOVBA: plovilo je 
namenjeno obalni plovbi, plovbi v večjih 
zalivih, širokih morskih rokavih, na 
jezerih in po rekah v razmerah, v katerih je
lahko moč vetra po Beaufortovi lestvici do 
6 in značilna višina valov do 2 m.

C. Plovilo namembnosti C je namenjeno 
plovbi v razmerah, v katerih je moč vetra 
po Beaufortovi lestvici do 6 in značilna 
višina valov do 2 m.

Obrazložitev

Po nadaljnjih posvetovanjih z zainteresiranimi stranmi glede prilagoditve opredelitev, nova 
opredelitev ohranja obstoječo kategorijo namembnosti C, ukinja pa področje in vrsto 
navigacije („obalna“), ker so razmere, ki jih mora upoštevati uporabnik, hitrost vetra in 
višina valov. Predlog spremembe št 26 iz osnutka poročila bo zato umaknjen.

Predlog spremembe 38

Predlog direktive
Priloga I – del A – točka 1 – točka D

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

D. PLOVBA V ZAVETJU: plovilo je 
namenjeno obalni plovbi v zavetju, plovbi 
v manjših zalivih, manjših jezerih, rekah 
in kanalih v razmerah, v katerih je lahko
moč vetra do vključno 4 in značilna višina 
valov do vključno 0,3 m, z občasnimi 
valovi največje višine do vključno 0,5 m,
ki jih povzročijo na primer mimoidoča 
plovila.

D. Plovilo namembnosti D je namenjeno 
plovbi v razmerah, v katerih je moč vetra 
do vključno 4 in značilna višina valov do 
vključno 0,3 m z občasnimi valovi največje 
višine do vključno 0,5 m.

Obrazložitev

Po nadaljnjih posvetovanjih z zainteresiranimi stranmi glede prilagoditve opredelitev, nova 
opredelitev ohranja obstoječo kategorijo namembnosti D, ukinja pa področje in vrsto 
navigacije („plovba v zavetju“), ker so razmere, ki jih mora upoštevati uporabnik, hitrost 
vetra in višina valov. Predlog spremembe št 27 iz osnutka poročila bo zato umaknjen.
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Predlog spremembe 39
Predlog direktive
Priloga I – del A – točka 1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Plovila za rekreacijo v vsaki kategoriji 
morajo biti načrtovana in izdelana tako, da 
vzdržijo te parametre v smislu stabilnosti, 
vzgona in drugih bistvenih zahtev iz 
Priloge I, ter da so dobro vodljiva.

Plovila v vsaki kategoriji morajo biti 
načrtovana in izdelana tako, da vzdržijo te 
parametre v smislu stabilnosti, vzgona in 
drugih bistvenih zahtev iz Priloge I, ter da 
so dobro vodljiva.

Obrazložitev

Glede na opredelitev plovil v členu 3(1), ki obsega vsa plovila za rekreacijo kot tudi osebna 
plovila, bi se morale kategorije namembnosti čolnov uporabljati tudi za osebna plovila in ne 
le za plovila za rekreacijo.

Predlog spremembe 40
Predlog direktive
Priloga I – točka A – točka 2 – točka 2.1 – odstavek 1 – točka 30

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(30) državo izdelave, (30) kodo države članice, ki je izdala kodo 
proizvajalca,

Obrazložitev

Da bi se izboljšala sledljivost, ta predlog spremembe določa, da mora biti uradni sedež 
proizvajalca naveden v 14-mestni identifikacijski številki skupaj s kodo proizvajalca (glej 
točko 29). Poročevalec je preučil tudi sistem, ki ga uporablja avtomobilski sektor, vendar ni 
ustrezen, ker identifikacijska številka vozila vsebuje kodo proizvajalca in kodo tovarne, kar bi 
zahtevalo spremembo uveljavljenega mednarodnega sistema identifikacijskih številk za 
plovila.

Predlog spremembe 41
Predlog direktive
Priloga I – točka A – točka 2 – točka 2.2 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V primeru zasebnega uvoza kontaktni 
podatki in priporočila iz točk (a), (d) in (e) 

črtano
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vključujejo podatke o priglašenem 
organu, ki je ugotavljal skladnost.

Obrazložitev

Ta zahteva ni potrebna, ker je iz identifikacijske številke plovila (CIN) razviden priglašeni 
organ, tako da je že zagotovljena sledljivost in priglašeni organ vedno hrani podatke o 
skladnosti.

Predlog spremembe 42
Predlog direktive
Priloga I – del A – točka 2 – točka 2.2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2.2a. Tablica uvoznika
Vsako plovilo je opremljeno s trajno 
pritrjeno tablico, ki je ločena od 
identifikacijske številke trupa in vsebuje 
vsaj ime uvoznika, registrirano trgovsko 
ime ali blagovno znamko in poln naslov.

Obrazložitev

Informacijske zahteve iz člena 9(3) glede podatkov uvoznika se lahko najlažje izpolnijo tako, 
da se vpišejo na tablico uvoznika. Ta predlog spremembe še enkrat podrobno navaja 
informacije, ki jih mora tablica vsebovati.

Predlog spremembe 43
Predlog direktive
Priloga I – točka A – točka 3 – točka 3.3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Plovilo je zgrajeno tako, da zagotavlja 
vzgonske lastnosti, ki ustrezajo njegovi 
kategoriji namembnosti, v skladu s točko 
1.1, in največji obremenitvi plovila, ki jo 
priporoča proizvajalec, v skladu z 
razdelkom 3.6. Vsa večtrupna bivalna 
plovila so zgrajena tako, da se ne morejo 
prevrniti ali da imajo zadosten vzgon, da 
prevrnjena ostanejo na površini.

Plovilo je zgrajeno tako, da zagotavlja 
vzgonske lastnosti, ki ustrezajo njegovi 
kategoriji namembnosti, v skladu s točko 
1.1, in največji obremenitvi plovila, ki jo 
priporoča proizvajalec, v skladu z 
razdelkom 3.6. Bivalna plovila z več 
prekati, ki so nagnjena k prevrnitvi trupa, 
so zgrajena tako, da imajo zadosten vzgon
in da prevrnjena ostanejo na površini.
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Obrazložitev

Predlog spremembe uvaja pojem nevarnost prevrnitve, ki se močno razlikuje od plovila do 
plovila.

Predlog spremembe 44
Predlog direktive
Priloga I – del A – točka 3 – točka 3.7 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vsa plovila kategorij A in B ter plovila 
kategorij C in D, ki so daljša od šestih 
metrov, so opremljena z enim ali več 
prostori za rešilni splav oziroma rešilne 
splave, ki morajo biti dovolj veliki za 
število oseb, za katero je bil čoln zgrajen, 
skladno s priporočili proizvajalca. Ta 
prostor oziroma ti prostori so lahko 
dostopni v vsakem trenutku.

Vsa plovila za rekreacijo kategorij A in B 
ter plovila za rekreacijo kategorij C in D, 
ki so daljša od šestih metrov, so 
opremljena z enim ali več prostori za 
rešilni splav oziroma rešilne splave, ki 
morajo biti dovolj veliki za število oseb, za 
katero je bil čoln zgrajen, skladno s 
priporočili proizvajalca. Ta prostor 
oziroma ti prostori so lahko dostopni v 
vsakem trenutku.

Obrazložitev

Zelo nepraktično je, če je treba osebna plovila opremiti z rešilnim splavom ali z ustreznim 
prostorom.

Predlog spremembe 45

Predlog direktive
Priloga I – del A – točka 5 – točka 5.1 – točka 5.1.5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5.1.5a. Zunajkrmni motorji s krmilno 
palico 
Zunajkrmni motorji s krmilno palico so 
opremljeni z napravo za zaustavljanje v 
sili, ki jo je mogoče povezati s krmarjem 
(stikalo za zaustavljanje v sili s kratko 
vrvjo).

Predlog spremembe 46
Predlog direktive
Priloga I – točka A – točka 5 – točka 5.2 – odstavek 5.2.2 – odstavek 1 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Rezervoarji za bencin so opremljeni s 
prezračevanjem.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe natančno opredeljuje zahteve glede prezračevanja, da bi preprečili 
napake pri izvajanju. S tem predlogom se obnovi besedilo Direktive 1994/25, hkrati pa se 
zahteve omejijo na rezervoarje za bencin, ker prezračevanje rezervoarjev za dizelsko gorivo z 
vidika varnosti ni relevantno.

Predlog spremembe 47
Predlog direktive
Priloga I – točka A – točka 5 – točka 5.3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Zagotovi se zaščita pred preobremenitvijo 
in kratkim stikom vseh vezij, ki se napajajo 
iz akumulatorjev, razen vezij za zagon 
motorja.

Zagotovi se ustrezna zaščita pred 
preobremenitvijo in kratkim stikom vseh 
vezij, razen vezij za zagon motorja, ki se 
napajajo iz akumulatorjev. Električna 
pogonska vezja so načrtovana in vgrajena 
tako, da preprečijo vse neželene 
medsebojne vplive z drugimi vezji. 
Namestitev je izvedena tako, da naprave 
za shranjevanje električne energije ne 
presežejo mejnih temperaturnih vrednosti, 
ki jih priporoča proizvajalec.

Obrazložitev

Hibridni pogonski sistemi lahko povzročijo nova tveganja za čolne zaradi pregrevanja 
akumulatorjev, kar ima lahko katastrofalne posledice, in zaradi napetostnih konic močnih 
hibridnih električnih motorjev, ki lahko onesposobijo vse električne naprave na čolnu, 
vključno s sistemi za nadzor motorja, če niso ustrezno izolirani od drugih vezij. 

Predlog spremembe 48

Predlog direktive
Priloga I – točka A – točka 5 – točka 5.3 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Zagotovi se prezračevanje za Zagotovi se prezračevanje za 
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preprečevanje zbiranja plinov, ki jih lahko 
izločajo akumulatorji. Akumulatorji so 
čvrsto pritrjeni in zavarovani pred vdorom 
vode.

preprečevanje zbiranja eksplozivnih
plinov. Akumulatorji so čvrsto pritrjeni in 
zavarovani pred vdorom vode.

Obrazložitev

Prilagoditev predloga spremembe št. 36 iz osnutka poročila. Eksplozije plina predstavljajo 
največje tveganje in ključni pomislek skrb glede varnosti na plovilih. Predlog spremembe širi 
obseg tega varnostnega ukrepa.

Predlog spremembe 49
Predlog direktive
Priloga I – točka A – točka 5 – točka 5.5 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vsa plovila s stalno vgrajenim sistemom za 
dovod plina imajo ograjen prostor za 
hrambo vseh plinskih jeklenk. Ta prostor je 
ločen od bivalnih prostorov, dostopen 
samo od zunaj in prezračevan navzven 
tako, da kakršen koli uhajajoč plin odteka s 
krova.

Vsa plovila s stalno vgrajenim sistemom za 
dovod plina imajo ograjen prostor za 
hrambo vseh plinskih jeklenk. Ta prostor je 
ločen od bivalnih prostorov, dostopen 
samo od zunaj in prezračevan navzven 
tako, da vsak uhajajoč plin odteka s krova.
Vsak stalno vgrajeni sistem za dovod plina 
je treba po instalaciji preizkusiti.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe pojasnjuje varnostno zahtevo iz odstavka 5.5 Priloge I A Direktive 
1994/25 , ki je bila preveč podrobna za bistveno zahtevo v tem predlogu direktive v skladu z 
načeli novega zakonodajnega okvira. Preizkus plinskega sistema po vgradnji mora biti 
izrecno predpisan, ker gre za odločilno varnostno tveganje na čolnih. Ta predlog spremembe 
zagotavlja, da se bo preizkusil ves plinski sistem, ne samo plinska naprava.

Predlog spremembe 50
Predlog direktive
Priloga I – del B – točka 2 – točka 2.3 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2.3. Preskusni cikli in referenčna goriva: 2.3. Preskusni cikli:

Obrazložitev

Referenčna goriva so navedena v 2.5.
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Predlog spremembe 51
Predlog direktive
Priloga I – del C– točka 1 – točka 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. PODROBNE ZAHTEVE
Podrobne zahteve za preizkušanje ravni 
emisij hrupa plovila so določene v 
ustreznem usklajenem standardu.

Obrazložitev

Direktiva 2003/44/ES navaja, da se emisije hrupa merijo v skladu s testi, ki so opredeljeni v 
usklajenem standardu. To je bilo iz pričujočega predloga črtano, ker so bila v skladu z novim 
zakonodajnim okvirom črtana vsa izrecna sklicevanja na usklajene standarde. Stopnja 
gotovosti za uporabo usklajenega standarda za preizkušanje hrupa je določena pri izbiri 
modulov v členu 23. Da bi zagotovili, da se bo usklajeni standard res uporabljal, je bilo to 
besedilo prevzeto iz Priloge A 2.1.
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OBRAZLOŽITEV

Glavna industrijska merila in načrtovano področje uporabe

Predlog nove direktive o plovilih za rekreacijo in osebnih plovilih bistveno posodablja 
obstoječa pravila EU o varnosti in okoljevarstvenih zahtevah za plovila, načrtovana za 
zasebno uporabo, npr. za prosti čas, športne aktivnosti in usposabljanje, vključno z najemom 
plovil, s posadko ali brez.

Plovilo po tej direktivi pomeni čoln dolžine 2,5 m do 24 m in obsega plovila za rekreacijo 
(motorne čolne in jadrnice, opremljene s krmnimi in zunajkrmnimi motorji) ter osebna 
plovila, zlasti vodne skuterje, ter pojasnjuje, da se pravila zdaj uporabljajo tudi zanje.

Upoštevati je treba zelo pomembno razliko, da se direktiva uporablja za plovila za rekreacijo 
in osebna plovila, če so namenjena uporabi na morju ali celinskih plovnih poteh, ne zadeva pa 
tistih, ki so namenjena in se uporabljajo za komercialni prevoz potnikov (to ureja Direktiva 
2009/45/ES o potniških ladjah in/ali Direktiva 2006/87/ES o plovilih za plovbo po celinskih 
plovnih poteh).

Direktiva skratka pokriva vse od majhnih čolnov z zunajkrmnim motorjem, ki jih lahko 
uporabljamo za ribarjenje na jezeru, do velikih motornih jaht, ki jih najdemo na italijanski 
rivieri.

Poglavitne zahteve, ki jih morajo izpolniti ta plovila, so stabilnost in plavanje na vodi, varnost 
motorja in električna varnost, emisije izpušnih plinov in hrupa. Osrednje prvine tega predloga 
so:

1) posodobitev za uskladitev obstoječih pravil z načeli novega zakonodajnega okvira.

Poleg tega bo dodana splošna varnostna klavzula, po kateri bo mogoče izdelke iz te direktive 
dati na trg le pod pogojem, da bodo izpolnjene vse varnostne zahteve iz prilog k direktivi;

2) dodatna pojasnila glede področja uporabe in opredelitev;

3) prilagoditev usklajenim standardom (gl. spodaj);

4) ohranijo se omejitve emisij hrupa, z možnostjo, da se na občutljivih geografskih območjih 
uvedejo strožji nacionalni ukrepi (običajno predpisi o hitrosti in minimalni oddaljenosti od 
obale);

5) za boljše varovanje morskega okolja obvezna namestitev zbiralnikov ali sistemov za 
čiščenje odpadne vode na plovilih, opremljenih s stranišči;

6) pravila o ugotavljanju skladnosti po izdelavi, ki jo izvaja fizična ali pravna oseba v 
Skupnosti, ki na trg da proizvod, za katerega se uporablja direktiva, kadar niti proizvajalec niti 
njegovi pooblaščeni zastopniki ne izpolnjujejo obveznosti za ocenjevanje ustreznosti 
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proizvoda. To sledi iz obstoječih pravil, zdaj pa bodo izrecno vključena tudi osebna plovila;
pojasnjeni bodo tudi status in obveznosti zasebnih uvoznikov;

7) obvezna namestitev znaka CE bo po novem razširjena na vse krmne in zunajkrmne motorje 
brez vgrajenega izpuha;

8) posodobljena pravila o emisijah izpušnih plinov in hrupa (glej spodaj);

9) nova pravila poročanja. Države članice morajo v roku petih let Komisiji poročati o 
izvrševanju določb direktive;

10) uskladitev s horizontalnimi predpisi o akreditaciji, oznakah CE, nadzoru trga ter nadzoru 
proizvodov, ki se tržijo v EU;

11) uvedba prožnejših postopkov ugotavljanja skladnosti.

Evropska komisija je izvedla obsežna posvetovanja z zainteresiranimi stranmi, vključno z 
državami članicami, priglašenimi organi, evropsko industrijo plovil (v kateri močno 
prevladujejo mala in srednja podjetja), proizvajalci motorjev in čolnarskimi združenji 
(uporabniki).

Pri pripravi tega osnutka poročila je poročevalec upošteval veliko mnenj zainteresiranih strani 
in očitno obstaja splošni konsenz, da je predlog Komisije dobro uravnotežen. To tudi 
pojasnjuje, zakaj je v osnutku poročila predlagal le omejeno število nujnih tehničnih 
prilagoditev in pojasnitev.

Pri predlogih sprememb se je osredotočil na prilagoditev opredelitev, ki naj bi tako postale 
natančnejše, ter na razjasnitev področja uporabe pri številnih posebnih določbah. Razjasniti je 
želel tudi odgovornost uvoznika glede ugotavljanja skladnosti po izdelavi: uvedel je predloge 
za izboljšanje sledljivosti proizvoda, za določitev, kdaj je potrebna oznaka CE, zagotovil pa je 
tudi, da se ohranijo obstoječih pregledov za večja morska plovila, ki jih izvajajo priglašeni 
organi. Poročevalec tudi meni, da je treba pridobiti več podatkov o točni uporabi vrste 
pomembnih varnostnih zahtev (plovnost, elektrika, plin in prezračevanje rezervoarja za 
gorivo).

Odločil se je predlagati posodobljen sistem za določanje kategorij namembnosti plovil, ki 
odpravlja sedanjo povezavo med kategorijo namembnosti in načrtovano uporabo v skladu z 
geografsko lokacijo (npr. priobalna plovba ali plovba v zavetju) in namesto tega kot glavna 
parametra ohranja moč vetra in višino valov, kar je natančnejše in ustreznejše. V predlagani 
spremembi se uporabljajo pojmi iz ustreznih mednarodnih usklajenih standardov. Kljub temu 
pa poročevalec predlog podaja s pridržkom, če bo predlagana rešitev predraga, da bi se ji 
proizvajalci v EU prilagodili. Poročevalec bo po potrebi prosil poslanske kolege, naj odobrijo 
študijo učinka odbora IMCO, preden bodo ti predlogi spremembe ohranjeni ali umaknjeni, ker 
študija učinka Komisije, ki je bila priložena predlogu, ne vsebuje predlaganih sprememb 
sistema.

Prilagoditev na globalni ravni
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Predlog Komisije prilagaja EU najnovejšim predpisom Agencije Združenih držav Amerike za 
varovanje okolja glede bencinskih in dizelskih motorjev. To pomeni, da bodo imeli ZDA, 
Kanada, EU in Japonska skupne mejne emisijske vrednosti za motorje pomorskih plovil za 
rekreacijo, kar naj bi močno spodbudilo tudi druge jurisdikcije, ki razmišljajo o urejanju tega 
sektorja – na primer Avstralijo, da uporabijo ta pristop.

Sektor pomorskih plovil za rekreacijo je majhen. Celo v največjem segmentu (zunajkrmni 
motorji) je skupni obseg prodaje v letu 2009 znašal 457.000 enot in obsegal 105 družin 
motorjev. Za naslednjo generacijo zunajkrmnih in dizelskih motorjev ter motorjev za osebna 
vozila, ki bodo uporabljala naknadno obdelavo izpušnih plinov, bo ogromno razvojnih in 
proizodnih stroškov, tako da bo potreben globalni pristop, če želimo, da bi postala cenovno 
dostopna. Predlog Komisije začenja ta proces in s predlogom spremembe 19 želimo 
zagotoviti, da se bo ta pristop na naslednji stopnji zmanjševanja izpušnih plinov ohranil.

Emisije izpušnih plinov

Na splošno velja, da ta sektor le omejeno vpliva na okolje zaradi majhnega števila plovil v 
prometu v primerjavi z drugimi motornimi vozili, zmanjšanega obsega prodaje od leta 2007 
(ta se je prepolovila) in omejenega časa uporabe v letu. V sklopu tega je proizvodni sektor 
upošteval okoljske vidike v največji možni meri, ki jo omogoča uporabljena tehnologija, in 
podprl čimprejšnje izvajanje ob sprejemljivih stroških za industrijo. Poročevalec se strinja z 
ugotovitvijo Komisije v njeni študiji učinka, namreč da so predlagane mejne vrednosti emisij 
izpušnih plinov najstrožja, a hkrati izvedljiva zmanjšanja emisij v danem časovnem okviru.

Predlog uvaja zmanjšanje mejnih vrednosti emisij CO za nekatere kategorije bencinskih 
krmnih in zunajkrmnih motorjev s prisilnim vžigom in ne spreminja določb za dizelske 
motorje, ki imajo tako ali tako nizko raven emisij CO. Bolj znatno zmanjšanje vseh treh 
onesnaževalcev (ogljikovodiki, NOx in CO) pri bencinskih motorjih je mogoče le z naknadno 
obdelavo izpušnih plinov s tehnologijo tristeznega katalizatorja, ki pa za zunajkrmne motorje 
in motorje osebnih plovil žal še ni dovolj razvita. Obstajajo torej fizične omejitve, v industriji 
pa v tem trenutku ni sredstev za potrebne investicije.

Predlog zmanjšuje skupne emisije ogljikovodikov in NOx za zunajkrmne motorje in motorje 
osebnih plovil za najmanj 25 %, tega pa ni mogoče doseči brez zvišanja emisij CO. Gre torej 
za očiten kompromis. Če zmanjšamo emisije ogljikovodikov in NOx, to pomeni povečanje 
emisij CO. Poročevalec poziva poslanske kolege, naj to upoštevajo, in podpira predloge 
Komisije glede te ključne točke o emisijah v okolje.

Poročevalec je sicer seznanjen s prizadevanji industrije, da bi že od začetka upoštevala 
zahteve glede emisij, in podpira skrajšanje prehodnega obdobja, ki ga je Komisija prvotno 
predlagala, da bodo delovni predpisi za večino motorjev v celoti uveljavljeni do konca leta 
2014 (glej predlog spremembe 20). Daljše prehodno obdobje bi bilo omejeno na zunajkrmne 
motorje s prisilnim vžigom in močjo manj kot 15 kW, ki jih proizvajajo izključno mala in 
srednja podjetja in kjer je potrebno več časa (glej predlog Komisije, člen 58(2)).

Poročevalec je nadalje predložil predlog spremembe, ki naj spodbudi uporabo biogoriv, in 
predlagal, naj Komisija v roku petih let preuči možnost uvedbe dodatne stopnje zmanjšanja 
emisij.
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Emisije hrupa

Iz predhodnih razprav v odboru je razvidno, da bodo poslanci pozorneje preučili ravni emisij 
hrupa v okolje. V zvezi s tem bi želel poročevalec svoje kolege opozoriti na fizične omejitve 
glede izboljšanja zahtev, ki jih je Komisija predlagala po posvetovanju z zainteresiranimi 
stranmi.

Za pojasnitev ozadja: po obsežnih preskusih hrupa na čolnih, ki jih je opravila industrija, je bil 
zbran obsežen sklop podatkov o zvoku na čolnih, na podlagi katerih so bile pripravljene 
mejne vrednosti iz direktive ter preskusni standard ISO. Te rezultate je neodvisno potrdil 
projekt iz šestega okvirnega programa za raziskave. Vleka tipičnega 5,5-metrskega motornega 
čolna pri 70 km/h je pokazala, da hrup s trupa na vodi pri razdalji 25 m od mikrofona doseže 
72 dB. Proizvajalci motorjev se strinjajo, da njihovi motorji ne bi smeli biti glasnejši od trupa, 
in so nekoliko spremenili zasnovo, da so ostali znotraj te omejitve. Tako se hrup trupa in 
motorja, ki za vsakega posebej znaša 72 dB, združi v vrednost 75 dB, kar je v skladu z 
zahtevo iz direktive. Za manjše čolne in motorje so razvili nižje vrednosti, za sisteme z več 
motorji pa je bilo treba predvideti dodatne 3 dB.

Danes je preizkusna metoda določena v usklajenem standardu, in sicer v delu 1 standarda EN 
ISO 14509. Mejne vrednosti iz tega predloga odražajo to, kar je mogoče doseči s sedanjo 
zasnovo čolnov. Poročevalec meni, da ni mogoče bistveno zmanjšati splošnega hrupa na 
čolnih z zmanjševanjem hrupa motorja. Če bi na primer za cilj nadaljnjega zmanjšanja hrupa 
motorja predlagali 10 dB (kar ni uresničljivo), bi se raven skupnega hrupa zmanjšala zgolj za 
3 dB. Poročevalec ugotavlja, da bi strožji ukrepi glede hrupa zahtevali popolno 
preoblikovanje zasnove čolnov, kar bi negativno vplivalo na bivalne prostore in, kar je še 
pomembneje, na varnost (trdnost trupa, stabilnost čolna in sposobnost za plovbo). 

Ker čolni večinoma ne plujejo po gladkih površinah, so glavna sestavina hrupa valovi, ko 
butajo ob trup. 

Hrup je lahko problematičen na majhnih ali mirnih jezerih, na nekaterih delih rek ali kanalov, 
očitno pa ne v večini dejanskih situacij.

Na razumevanje javnosti lahko negativno vplivajo tudi številni čolni izpred časov uvedbe 
zvočnih omejitev EU. Ker je hrup večinoma povezan z vedenjem uporabnikov, ne pa 
tehnologijo, bi njegovo raven v vsakem primeru najlaže zmanjšali z ustreznimi omejitvami 
hitrosti in nadzorom. Poročevalec kolegom poslancem priporoča, naj predloga Komisije o 
emisijah hrupa ne spreminjajo.
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MNENJE ODBORA ZA OKOLJE, JAVNO ZDRAVJE IN VARNOST HRANE

za Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov

o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o predlogu direktive Evropskega 
parlamenta in Sveta o plovilih za rekreacijo in osebnih plovilih
(COM(2011)0456 – C7-0212/2011 – 2011/0197(COD))

Pripravljavec mnenja: Salvatore Tatarella

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Ozadje

Predlog Komisije o plovilih za rekreacijo in osebnih plovilih zadeva revizijo direktive, 
sprejete leta 1994, v kateri so bile določene osnovne varnostne zahteve za plovila, ki se dajejo 
na trg. Direktiva 94/25/ES je bila že spremenjena z Direktivo 2003/44/ES, s katero je bil 
uveden niz mejnih vrednosti za plovila, tako za izpušne pline kot za raven hrupa. Novi 
predlog Komisije zaostruje mejne vrednosti emisij glede na tehnološki napredek pri motorjih 
plovil za rekreacijo in osebnih plovil ter si prizadeva za uskladitev mejnih vrednosti na 
svetovni ravni ter njihovo prilagoditev vrednostim, veljavnim v Združenih državah Amerike.
Sektor tovrstnih plovil ima le omejen vpliv na okolje zaradi omejenega števila plovil v 
primerjavi z drugimi motornimi vozili, pa tudi zaradi manjše uporabe – zgolj nekaj mesecev 
letno.

Direktiva določa mejne vrednosti za emisije izpušnih plinov motorjev, kot so delci, dušikovi
oksidi in ogljikovodiki, ne zadeva pa emisij CO2.

Pred pripravo končnega predloga je Evropska komisija izvedla obširna posvetovanja z 
zainteresiranimi stranmi: z industrijo vodnih plovil, proizvajalci motorjev, navtičnimi 
združenji in državami članicami. Vse zainteresirane strani so o predlogu dosegle splošno 
soglasje. Obravnavani predlog prinaša novo zakonodajo za sektor z 270.000 zaposlenimi in 
37.000 podjetji. V tem sektorju so predvsem mala in srednja podjetja (kar 95 % podjetij). Prav 
zato je želela Komisija posebno pozornost nameniti malim in srednjim podjetjem v sektorju 
plovil in s tem povezanih motorjev, obenem pa upoštevati, da nekatera podjetja izdelujejo 
motorje samo v majhnih serijah, namenjenih izključno evropskemu trgu. Gospodarska kriza je 
od leta 2007 močno prizadela ta sektor in prodajo plovil za rekreacijo razpolovila.



PE480.885v02-00 38/52 RR\906692SL.doc

SL

Mnenje pripravljavca mnenja

Pripravljavec mnenja je naklonjen predlogu Komisije, zlasti pa podpira njegov cilj uskladitve 
veljavne zakonodaje. Posebej pomembno je, da nova direktiva, čeprav zaostruje nekatere 
ukrepe, da bi se upoštevala nekatera okoljska merila, prispeva h konkurenčnosti tega sektorja 
in se uskladi z naprednejšimi sektorji na svetovni ravni. To bi zlasti omogočilo kosanje z 
močno konkurenco Združenih držav Amerike, Evropska unija pa bi lahko prevzela vodilno 
vlogo v tem sektorju.

Pomemben element direktive je omogočiti prehodno obdobje za prilagoditev na področju 
emisij: pripravljavec mnenja pozdravlja podaljšanje na tri leta za mala in srednja podjetja, ki 
proizvajajo izvenkrmne motorje z močjo, manjšo od 15 kW. Kar zadeva hrup, pa se ne 
predlagajo spremembe prejšnjih omejitev, saj te omejitve ne zadevajo samo hrupa, ampak tudi 
zunanje okoljske pogoje: oboje pa zlasti otežuje spreminjanje sedanjih pravil.

Pripravljavec mnenja je trdno prepričan, da je treba emisije hrupa nadzorovati na lokalni ravni 
z ukrepi, ki poostrujejo omejitve hitrosti. Poleg tega je hrup neposredno povezan z ravnanjem 
uporabnikov rekreacijskih plovil in spoštovanjem predpisov v zvezi z njimi. Pripravljavec 
mnenja poziva Evropsko komisijo, naj v petih letih preuči novo fazo za zmanjšanje emisij 
ladijskih motorjev, ob tem pa naj upošteva tehnološki napredek in v zakonodajni okvir vključi 
problem izliva goriva. Nazadnje meni, da je sprejetje predloga nadvse nujno, če naj se 
zagotovi, da ga bodo države članice čim prej sprejele in uporabljale.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane poziva Odbor za notranji trg in varstvo 
potrošnikov kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog direktive
Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22) Glede na vrsto goriva in kategorijo 
moči motorja bi bilo treba uporabiti 
preskusne cikle za motorje za pomorsko 
uporabo, opisane v zadevnem standardu 
ISO.

(22) Glede na vrsto goriva in kategorijo 
moči motorja bi bilo treba uporabiti 
preskusne cikle za motorje za pomorsko 
uporabo, opisane v zadevnem standardu 
ISO. Za hibridne pogonske naprave z 
drugačnimi značilnostmi, kot jih imajo 
standardni motorji z notranjim 
zgorevanjem, bi morali razviti poseben 
testni cikel.

Predlog spremembe 2
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Predlog direktive
Uvodna izjava 26 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(26a) Države članice bi morale preveriti, 
ali sprejemajo učinkovite nacionalne 
ukrepe za posamezne regije, kot je uvedba 
ali prilagoditev hitrostnih omejitev, da bi 
čim bolj zmanjšale emisije hrupa.

Predlog spremembe 3

Predlog direktive
Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(28) Zelo pomembno je, da se 
proizvajalcem in uporabnikom pojasni, da
z namestitvijo oznake CE na izdelek
proizvajalec izjavlja, da je izdelek skladen 
z vsemi veljavnimi zahtevami, in za to 
prevzema vso odgovornost.

(28) Proizvajalec bi moral z namestitvijo 
oznake CE na izdelek prevzeti popolno 
odgovornost za skladnost tega izdelka z 
veljavnimi zahtevami. Proizvajalci in 
uporabniki bi morali biti o tem bolj 
obveščeni, da bi dosegli cilje označevanja 
EU.

Predlog spremembe 4

Predlog direktive
Člen 53 - odstavek 2 a in 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Najpozneje pet let po datumu iz drugega 
pododstavka člena 57(1) in ob 
upoštevanju vseh večjih tržnih pobud 
Komisija predloži poročilo o:
– tehnični izvedljivosti nadaljnjega 
zmanjševanja emisij iz motorjev 
pomorskih plovil za rekreacijo ob 
upoštevanju stroškovne učinkovitosti 
tehnologij in o potrebi po sprejetju 
svetovno usklajenih vrednosti za ta sektor 
ter
– potrebi po zmanjšanju razlitja goriva.
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To poročilo po potrebi spremlja ustrezen 
zakonodajni predlog.
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Pripravljavec mnenja: Roberts Zīle

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Namen predloga Evropske komisije za revizijo direktive o plovilih za rekreacijo (94/25/ES) je 
izboljšanje ekološke učinkovitosti plovil za rekreacijo in osebnih plovil, pri čemer se predlaga 
sprememba mejnih vrednosti emisij izpušnih plinov motorjev pomorskih plovil in mejnih 
vrednosti hrupa ter precejšnja posodobitev sedanjih varnostnih zahtev. Pobuda ima še en 
namen – zagotoviti enake regulativne pogoje z glavnimi trgovinskimi partnerji EU ter 
nemoteno delovanje notranjega trga plovil, zajema pa motorne čolne, jadrnice, osebna plovila 
(vodne skuterje), njihove motorje in sestavne dele, ki se ne uporabljajo v komercialne 
namene. Nova zakonodaja naj bi začela veljati sredi leta 2015. 

Emisije izpušnih plinov

Direktiva z določitvijo strožjih mejnih vrednosti za emisije dušikovih oksidov (NOx) in 
ogljikovodikov (HC) usklajuje ureditev glede emisij pomorskih plovil za rekreacijo s 
(strožjimi) predpisi, ki veljajo v Združenih državah Amerike. Enake mejne vrednosti za 
emisije na trgih EU, Združenih držav Amerike, Kanade in Japonske bodo proizvajalcem iz 
EU omogočile varčevanje pri stroških, povezanih z razvojem, proizvodnjo in certificiranjem 
proizvodov. Pripravljavec mnenja se strinja s Komisijo in poročevalcem pristojnega odbora, 
da so predlagane mejne vrednosti za emisije izpušnih plinov izredno visoke, a meni, da je 
njihovo zmanjšanje v zastavljenem roku izvedljivo. Večje zmanjšanje mejnih vrednosti emisij 
vseh treh onesnaževalcev (ogljikovodikov, dušikovih oksidov in ogljikovega monoksida) za 
motorje na prisilni vžig je mogoče le z naknadno obdelavo izpušnih plinov s tehnologijo 
tristeznega katalizatorja, ki žal še ni dovolj razvita, industrija pa v tem času nima sredstev za 
potrebne investicije. Strinja se tudi s triletnim prehodnim obdobjem za vse proizvajalce 
motorjev ter dodatnimi tremi leti za mala in srednja podjetja, ki proizvajajo zunajkrmne 
motorje na prisilni vžig v kategoriji < 15 kW, s čimer bi zagotovili, da bodo ekonomske in 
socialne izgube čim manjše. 
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Iz ekoloških razlogov je treba podpreti predlog Komisije o uvedbi zahteve za namestitev 
zbiralnih posod ali sistemov za čiščenje vode na krovu plovila, saj preprečuje odvajanje 
odplak v morje. 

Emisije hrupa

Pripravljavec mnenja podpira predlog Komisije za ohranitev sedanjih mejnih vrednosti emisij 
hrupa, saj bi bilo treba v nasprotnem primeru motorje bistveno preoblikovati. Zavedati se je 
treba, da hrup plovil za rekreacijo povzročajo različni dejavniki – motor, trup, količina plovil, 
hitrost, vedenje uporabnikov, lokacija in vremenske razmere, zato direktiva omogoča sprejetje 
nacionalnih ukrepov za uvedbo strožjih mejnih vrednosti, kot so omejitev hitrosti, minimalna 
oddaljenost od obale ali prepoved plovil na nekaterih območjih. Pripravljavec meni, da bi 
izmenjava mnenj med državami članicami o najboljši praksi spodbujala sorazmernost 
nacionalnih določb in omogočila sprejetje ustreznih ukrepov. V zvezi s tem se sklicuje na 
nekatere zadeve Sodišča Evropske unije (zlasti zadevi C-142/05 in C-433/05). V predlogih 
spremembe 2 in 5 Komisijo poziva, naj spodbuja izmenjavo mnenj o najboljši praksi.

Varnostne zahteve

Pripravljavec mnenja poudarja pomen nove splošne varnostne klavzule, ki je pravna podlaga 
za umik nevarnih plovil, ki ne izpolnjujejo varnostnih zahtev direktive ali na splošno ogrožajo 
varnost in zdravje ljudi, premoženje ali okolje. 

Podpira strožje zahteve za proizvajalce, uvoznike in distributerje, ki morajo dokazati 
skladnost proizvodov z ustreznimi postopki za ugotavljanje skladnosti (z oznako EC). Za 
zasebne uvoznike bi morale sedaj izrecno veljati zahteve iz direktive v zvezi z ugotavljanjem 
skladnosti po izdelavi, saj je večina zasebno uvoženih plovil uvožena iz tretjih držav. Vendar 
morajo države članice za zagotovitev skladnosti teh plovil z okrepljenimi zahtevami iz te 
direktive poskrbeti za izvajanje ustreznega in učinkovitega preverjanja, tako na zunanjih 
mejah EU kot znotraj Unije.

Hibridne tehnologije

Pripravljavec mnenja meni, da bi bilo treba v direktivi kot inovativno rešitev za pogonske 
sisteme upoštevati razvoj tehnologije hibridnih motorjev za plovila za rekreacijo. Predlogi 
spremembe 1, 3, 6 in 7 zagotavljajo, da bodo inovativne rešitve za pogonske sisteme in 
preskusni cikli za hibridne motorje zajeti v direktivi.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za promet in turizem poziva Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov kot pristojni 
odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1
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Predlog direktive
Uvodna izjava 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4a) V prihodnosti bi bilo treba sprejeti 
tudi ustrezne ukrepe za zbiranje podatkov 
o emisijah ogljikovega dioksida (CO2) iz 
motorjev plovil za rekreacijo in osebnih 
plovil.

Obrazložitev

Izračunati bi bilo treba ogljični odtis šestih milijonov plovil za rekreacijo in osebnih plovil, 
da bi najprej ocenili razsežnost problema ter ga šele nato poskusili odpraviti. Po poročanju 
Komisije še vedno ni registra ogljikovih emisij iz plovil za rekreacijo in osebnih plovil.

Predlog spremembe 2

Predlog direktive
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Primerno je določiti tudi opredelitvi 
pojmov „plovilo, zgrajeno za lastno 
uporabo“ in „zasebni uvoznik“, ki sta 
specifična za ta sektor, da se olajšata 
razumevanje in enotna uporaba te 
direktive.

(8) Primerno je določiti tudi opredelitvi 
pojmov „plovilo, zgrajeno za lastno 
uporabo“ in „zasebni uvoznik“, ki sta 
specifična za ta sektor, da se olajšata 
razumevanje in enotna uporaba te 
direktive. Opredelitev pogonskega motorja 
iz Direktive 94/25/EGS je treba razširiti, 
da bo zajemala tudi inovativne rešitve za 
pogonske sisteme.

Obrazložitev

Namen tega predloga spremembe je razširitev opredelitve pogonskih motorjev, saj v direktivi 
niso bile zajete nove hibridne tehnologije, ki bi se utegnile v prihodnosti bolj razširiti.

Predlog spremembe 3

Predlog direktive
Uvodna izjava 12 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12a) Glede na posebno naravo dejavnosti 
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malih in srednjih podjetij, ki proizvajajo 
plovila za rekreacijo in osebna plovila bi 
morala biti ta podjetja deležna posebne 
podpore, saj je s tovrstno dejavnostjo 
povezano precejšnje naložbeno breme.

Predlog spremembe 4

Predlog direktive
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Pri dajanju izdelka, zajetega s to 
direktivo, na trg bi morali uvozniki na 
izdelku navesti svoje ime in naslov, na 
katerem so dosegljivi. Izjema bi morali biti 
primeri, v katerih velikost ali narava 
sestavnega dela ne omogočata take 
navedbe.

(15) Pri dajanju izdelka, zajetega s to 
direktivo, na trg bi morali uvozniki na 
izdelku navesti svoje ime in naslov, na 
katerem so dosegljivi. Če velikost ali 
narava sestavnega dela ne omogočata take 
navedbe, bi morali priložiti 
dokumentacijo, na podlagi katere bi se ga 
dalo opredeliti.

Predlog spremembe 5

Predlog direktive
Uvodna izjava 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(26) V skladu z načelom subsidiarnosti 
določbe te direktive ne bi smele vplivati na 
pravico držav članic, da za plovbo po 
nekaterih vodah določijo zahteve, ki se jim 
zdijo potrebne zaradi varstva okolja, 
strukture plovnih poti in zagotavljanja 
varnosti na plovnih poteh, če take določbe 
ne vključujejo spremembe plovila za 
rekreacijo, ki je skladno s to direktivo. 

(26) V skladu z načelom subsidiarnosti 
določbe te direktive ne bi smele vplivati na 
pravico držav članic, da za plovbo po 
nekaterih vodah določijo zahteve, ki se jim 
zdijo potrebne zaradi varstva okolja, 
strukture plovnih poti in zagotavljanja 
varnosti na plovnih poteh, če te določbe ne 
zahtevajo spremembe plovila za rekreacijo, 
ki je skladno s to direktivo, ter so 
upravičene in sorazmerne z zadanim 
ciljem. Komisija bi morala z vzpostavitvijo 
ustreznega namenskega sistema 
spodbujati izmenjavo najboljše prakse 
med državami članicami o izvajanju člena 
5.
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Obrazložitev

Izmenjava mnenj med državami članicami o najboljši praksi pri izvajanju člena 5 bi 
preprečila sprejetje nesorazmernih ukrepov, kar bi morala Komisija spodbujati.

Predlog spremembe 6

Predlog direktive
Uvodna izjava 39

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(39) Zaradi upoštevanja razvoja tehničnega 
znanja in novih znanstvenih spoznanj bi 
bilo treba Komisijo pooblastiti za sprejetje 
aktov v skladu s členom 290 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije, s katerimi bi se 
spremenila oddelek 2 dela B in oddelek 1 
dela C Priloge I, razen neposrednih ali 
posrednih sprememb vrednosti emisij 
izpušnih plinov ali hrupa, vrednosti 
Froudovega števila in razmerja 
moč/izpodriv, ter prilog V, VII in IX.
Zlasti je pomembno, da se Komisija med 
pripravljalnim delom ustrezno posvetuje, 
tudi s strokovnjaki.

(39) Zaradi upoštevanja razvoja tehničnega 
znanja in novih znanstvenih spoznanj bi 
bilo treba Komisijo pooblastiti za sprejetje 
aktov v skladu s členom 290 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije, s katerimi bi se 
spremenila oddelek 2 dela B in oddelek 1 
dela C Priloge I, razen neposrednih ali 
posrednih sprememb vrednosti emisij 
izpušnih plinov ali hrupa, vrednosti 
Froudovega števila in razmerja 
moč/izpodriv, da bi vključili testne cikle za 
hibridne motorje in preskuse za mešana 
testna biogoriva vnesli v tabelo testnih 
goriv, ko bi bila mednarodno sprejeta, ter
spremenili priloge V, VII in IX.

Obrazložitev

Predlog spremembe v direktivo uvaja hibridne sisteme, ki jih Komisija zaradi pomanjkanja 
informacij v času priprave končnega predloga ni upoštevala.

Predlog spremembe 7

Predlog direktive
Uvodna izjava 44

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(44) Države članice morajo določiti pravila 
o sankcijah za kršitve te direktive in 
zagotoviti njihovo izvajanje. Te kazni 
morajo biti učinkovite, sorazmerne in 

(44) Države članice morajo določiti pravila 
o sankcijah za kršitve te direktive in 
zagotoviti, da jih izvajajo v ta namen 
določene službe ali služba države članice. 
Te kazni bi morale biti učinkovite, 
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odvračilne. sorazmerne in odvračalne, veljati pa bi 
morale začeti takoj.

Predlog spremembe 8

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 2 – točka a – točka xiii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(xiii) amfibijska plovila; (xiii) amfibijska plovila, ki se lahko 
premikajo tako po vodi kot po kopnem;

Predlog spremembe 9

Predlog direktive
Člen 3 – točka 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. „pogonski motor“ pomeni kateri koli
motor z notranjim zgorevanjem na prisilni 
ali kompresijski vžig, ki se uporablja za 
pogonske namene;

5. „pogonski motor“ pomeni vsak motor z 
notranjim zgorevanjem na prisilni ali 
kompresijski vžig, ki se neposredno ali 
posredno uporablja za pogonske namene;

Obrazložitev

Predlog spremembe zagotavlja, da bodo vsi tipi hibridnih naprav skladni z zahtevami glede 
emisij izpušnih plinov iz priloge I.B, saj v predlogu direktive ni bila upoštevana tehnologija 
hibridnih sistemov.

Predlog spremembe 10

Predlog direktive
Člen 5 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Določbe te direktive državam članicam ne 
preprečujejo sprejetja določb za plovbo po 
nekaterih vodah v zvezi z varstvom okolja, 
strukturo plovnih poti in zagotavljanjem 
varnosti na plovnih poteh, če take določbe 
ne vključujejo spremembe plovila za 

Določbe te direktive državam članicam ne 
preprečujejo sprejetja določb za plovbo po 
nekaterih vodah v zvezi z varstvom okolja, 
tudi z varstvom pred hrupom, strukturo 
plovnih poti in zagotavljanjem varnosti na 
plovnih poteh, če te določbe ne zahtevajo



PE480.885v02-00 48/52 RR\906692SL.doc

SL

rekreacijo, skladnega s to direktivo. spremembe plovila za rekreacijo, 
skladnega s to direktivo, ter če so 
upravičene in sorazmerne. Komisija bi 
morala spodbujati izmenjavo najboljše 
prakse med državami članicami in v ta 
namen vzpostaviti ustrezen sistem za 
izmenjavo.

Obrazložitev

Izmenjava mnenj med državami članicami o najboljši praksi pri izvajanju člena 5 bi 
preprečila sprejetje nesorazmernih ukrepov, kar bi morala Komisija spodbujati.

Predlog spremembe 11

Predlog direktive
Člen 49 – odstavek 1 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) točka 2.3.1 dela B Priloge I, 
vključitev preskusnih ciklov za hibridne 
pogonske motorje;

Obrazložitev

Predlog spremembe določa, da se v okviru prenosa pooblastil na Komisijo vključijo preskusni 
cikli za hibride, ko bo na mednarodni ravni dosežen dogovor o skupnem naboru tovrstnih 
testnih ciklov.

Predlog spremembe 12

Predlog direktive
Člen 50 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Pooblastilo iz člena 49 se prenese za 
nedoločen čas od datuma, navedenega v 
členu 60.

2. 2. Pooblastilo iz člena 49 se prenese za 
obdobje sedmih let od datuma, navedenega 
v členu 60. Komisija najpozneje devet 
mesecev pred koncem sedemletnega 
obdobja pripravi poročilo o prenesenem 
pooblastilu. Prenos pooblastila se 
samodejno podaljša za enako obdobje, 
razen če Evropski parlament ali Svet 
nasprotuje temu podaljšanju najpozneje 
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tri mesece pred koncem vsakega obdobja.

Predlog spremembe 13

Predlog direktive
Priloga 1 – točka A – točka 2.3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Plovilo je zgrajeno tako, da je tveganje 
padca čez krov kar najmanjše in da 
omogoča vrnitev na krov.

Plovilo je zgrajeno tako, da je tveganje 
padca čez krov kar najmanjše in da 
omogoča vrnitev na krov. Osebi v vodi je 
krov dostopen oziroma se lahko nanj vrne 
brez pomoči.

Obrazložitev

Zasnova plovila bi morala zaradi varnostnih razlogov osebam v vodi omogočiti, da se na krov 
vrnejo brez pomoči, kar je še zlasti pomembno v hladnih vodnih razmerah. Namen tega 
predloga spremembe je tudi uskladitev besedila z veljavnimi zahtevami v ZDA.

Predlog spremembe 14

Predlog direktive
Priloga I – del A – točka 5 – točka 5.3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Zagotovi se zaščita pred preobremenitvijo 
in kratkim stikom vseh vezij, ki se napajajo 
iz akumulatorjev, razen vezij za zagon 
motorja. Zagotovi se prezračevanje za 
preprečevanje zbiranja plinov, ki jih lahko 
izločajo akumulatorji. Akumulatorji so 
čvrsto pritrjeni in zavarovani pred vdorom 
vode.

Zagotovi se ustrezna zaščita pred 
preobremenitvijo in kratkim stikom vseh 
vezij, razen vezij za zagon motorja, ki se 
napajajo iz akumulatorjev. Električna 
pogonska vezja so načrtovana in vgrajena 
tako, da preprečijo vse neželene 
medsebojne vplive z drugimi vezji. Sistem 
zagotavlja, da naprave za shranjevanje 
električne energije ne presežejo mejnih 
temperaturnih vrednosti, ki jih priporoča 
proizvajalec. Zagotovi se prezračevanje za 
preprečitev zbiranja eksplozivnih plinov, ki 
se lahko izločajo. Akumulatorji so čvrsto 
pritrjeni in zavarovani pred vdorom vode.

Obrazložitev

Pri hibridnih pogonskih sistemih lahko nastanejo nova tveganja za čolne zaradi pregrevanja 
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akumulatorjev, kar ima lahko katastrofalne posledice. Napetostne konice močnih hibridnih 
električnih motorjev lahko onesposobijo vse električne naprave na čolnu, tudi sisteme za 
nadzor motorja, če niso ustrezno izolirani od drugih vezij. V primerih, ko mora 
radijska/varnostna oprema delovati tudi ob izpadu električne energije v elektronskem 
pogonskem vezju, so potrebna ločena električna vezja.
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