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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Obecné souvislosti

Účelem návrhu směrnice Komise o rekreačních plavidlech a vodních skútrech je přezkum 
směrnice přijaté v roce 1994, jež stanovila základní požadavky na bezpečnost plavidel 
uváděných na trh. Směrnice 94/25/ES již byla pozměněna směrnicí 2003/44/ES, která zavedla 
řadu mezních hodnot pro plavidla, jak pokud jde o výfukové plyny, tak o úrovně hluku. Nový 
návrh Komise zpřísňuje emisní limity v důsledku technologického pokroku v oblasti 
pohonných jednotek rekreačních plavidel a vodních skútrů a směřuje k harmonizaci limitů na 
světové úrovni tím, že je uvádí do souladu zejména s limity používanými ve Spojených 
státech. Sektor rekreačních plavidel má na životní prostředí pouze omezené dopady s ohledem 
na podíl rekreačních plavidel vůči dalším motorovým dopravním prostředkům, ale také proto, 
že se používají pouze po několik měsíců v roce. 

Směrnice stanoví emisní limity výfukových plynů motorů, jako zejména oxidů dusíku a 
uhlovodíků. Směrnice se nezabývá emisemi CO2.

Před dokončením návrhu Komise provedla rozsáhlé konzultace se zúčastněnými stranami: 
loďařským průmyslem, výrobci motorů, sdruženími vodních sportů a členskými státy. Bylo 
dosaženo všeobecného konsensu všech zúčastněných stran s návrhem směrnice. Projednávaný 
návrh zahrnuje nové předpisy pro odvětví, které zahrnuje 270 000 pracovních příležitostí 
a 37 000 podniků. Odvětví loďařského průmyslu tvoří zejména malé a střední podniky (95 % 
zúčastněných podniků). Z tohoto důvodu byly zejména zohledněny MSP z odvětví výroby 
plavidel a výroby příslušných motorů, přičemž bylo zohledněno, že některé podniky pouze 
vyrábějí malé série motorů určených výhradně na evropský trh. Od roku 2007 postihla 
odvětví hospodářská krize a došlo k poklesu celkového prodeje rekreačních plavidel. 

Názor navrhovatelky

Zpravodaj vítá návrh Komise, a zejména podporuje cíle spojené s harmonizací platné 
legislativy. Je zejména důležité, že nová směrnice, přestože zpřísňuje některá opaření s cílem 
splnění hledisek ochrany životního prostředí, přispívá ke konkurenceschopnosti tohoto 
odvětví tím, že se přizpůsobuje nejvyspělejším prvkům na světové úrovni. Zejména to umožní 
čelit silné konkurenci Spojených států a dovolí Evropské unii hrát v tomto odvětví vedoucí 
úlohu.

Důležitým prvkem směrnice je to, že poskytuje přechodné období pro splnění požadavků 
v oblasti emisí: zpravodaj vítá prodloužení přechodného období na tři roky pro malé a střední 
podniky vyrábějící přívěsné motory s výkonem nižším než 15 kW. Pro akustický hluk se 
naproti tomu nenavrhuje žádná změna stávajících limitů, vzhledem k tomu, že tyto limity se 
netýkají pouze hluku, ale také vnějších podmínek prostředí: vzhledem k těmto dvěma faktům 
je velmi obtížné změnit stávající nařízení. 

Zpravodaj je pevně přesvědčen, že akustické emise musí být kontrolovány na místní úrovni 
prostřednictvím opatření, která zpřísní omezení rychlosti. Hluk je mimo jiné úzce spojen 
s chováním uživatelů plavidel a dodržováním předpisů pro rekreační plavidla. Zpravodaj 
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vyzývá Evropskou komisi, aby do pěti let prostudovala novou fázi, jek snížit emise lodních 
motorů a vzala přitom v úvahu technický vývoj a zahrnula do právního rámce problém úniku 
paliv. Konečně je podle zpravodaje nutné přijmout daný návrh zcela neodkladně, aby se 
zajistilo, že jej členské státy přijmou a provedou v co nejkratší možné lhůtě.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin vyzývá Výbor pro vnitřní 
trh a ochranu spotřebitelů jako věcně příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto 
pozměňovací návrhy:

Amendment 1

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) V závislosti na kategorii paliva a 
výkonu je nutno použít zkušební cykly pro 
lodní motory popsané v příslušné normě 
ISO.

(22) V závislosti na kategorii paliva a 
výkonu je nutno použít zkušební cykly pro 
lodní motory popsané v příslušné normě 
ISO. Měl by být vyvinut zvláštní zkušební 
cyklus pro hybridní pohonná zařízení, a to 
pro taková hybridní pohonná zařízení, 
jejichž technické charakteristiky se liší od 
standardních spalovacích motorů.

Amendment 2

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 26 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26a) Členské státy by měly kontrolovat, 
zda přijímají účinná vnitrostátní opatření 
specifická pro jednotlivé regiony, jako je 
zavedení nebo úprava omezení rychlosti, s 
cílem snížit co nejvíce emise hluku.

Amendment 3

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 28
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) Jak výrobcům, tak i uživatelům musí 
být jasné, že připojením označení CE na 
výrobek výrobce prohlašuje, že výrobek je 
v souladu se všemi platnými požadavky a
že výrobce za to nese plnou odpovědnost.

(28) Připojením označení CE na výrobek 
by měly výrobci převzít plnou odpovědnost 
za to, že výrobek je v souladu s platnými 
požadavky. Výrobci i uživatelé by měli o 
tom obdržet více informací, aby byly 
dosaženy cíle označení ES.

Pozměňovací návrh 4

Návrh směrnice
Čl. 53  odstavce 2 a a 2 b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nejpozději do pěti let dne uvedeného v čl. 
57 odst. 1 druhém pododstavci 
a s ohledem na všechny významné 
iniciativy trhu předloží Komise zprávu o:
– technické proveditelnosti dalšího 
snižování emisí z lodních motorů 
rekreačních plavidel, jež zohlední 
nákladovou účinnost technologií a to, že 
je potřeba dohodnout na celosvětové 
úrovni harmonizované hodnoty pro toto 
odvětví; a dále
– potřebě snižovat úniky paliva.
Tato zpráva bude za tímto účelem 
v případě potřeby doplněna legislativním 
návrhem.
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