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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Súvislosti

Cieľom návrhu Komisie na smernicu o rekreačných plavidlách a vodných skútroch je revízia 
smernice prijatej v roku 1994, a to smernice 94/25/ES, ktorou sa ustanovili základné 
bezpečnostné normy pre plavidlá umiestňované na trhu. Smernica 94/25/ES už bola zmenená 
a doplnená smernicou 2003/44/ES, ktorou sa zaviedol súbor hraničných hodnôt pre emisie z 
výfukových plynov a hladiny hluku pre plavidlá. Tento nový návrh Komisie ukladá ešte 
prísnejšie limity, aby odzrkadľovali technický pokrok pri lodných motoroch rekreačných 
plavidiel. Bude to mať vplyv na celosvetovú harmonizáciu limitov, a najmä na ich 
zosúladenie s hraničnými hodnotami, ktoré ukladá USA. Vzhľadom na malé množstvo 
plavidiel v porovnaní s motorovými vozidlami vo všeobecnosti a na skutočnosť, že sa 
používajú iba pár mesiacov do roka, má odvetvie rekreačných plavidiel len obmedzený dosah 
na životné prostredie.

Smernicou sa ukladajú maximálne hodnoty emisií výfukových plynov pre znečisťujúce látky, 
oxidy dusíka a uhľovodíky. Nerieši CO2.

Pred dokončením návrhu smernice uskutočnila Komisia rozsiahle konzultácie so 
zainteresovanými stranami: s námorným priemyslom, výrobcami motorov, námornými 
združeniami a členskými štátmi. K návrhu všetky zúčastnené strany zaujali všeobecný 
konsenzus. Návrhom smernice sa ustanovujú nové pravidlá pre toto odvetvie, ktoré 
zamestnáva 270 000 ľudí a zahŕňa 37 000 podnikov. Námorné odvetvie sa skladá prevažne z 
malých a stredných podnikov (ktoré predstavujú 95 % celkového počtu príslušných 
podnikov). Komisia sa preto dala pozor, aby osobitne zohľadnila malé a stredné podniky v 
odvetví výroby rekreačných námorných plavidiel a motorov rekreačných plavidiel, pričom 
brala na zreteľ, že niektorí výrobcovia maloobjemových motorov zásobujú iba európsky trh. 
Od roku 2007 toto odvetvie vážne trpí dôsledkami finančnej krízy, pričom celkový predaj 
rekreačných plavidiel klesol o polovicu.

Stanovisko spravodajcu

Spravodajca víta návrh Komisie a osobitne podporuje jeho cieľ harmonizácie existujúcich 
právnych predpisov. Je veľmi dôležité zabezpečiť, aby nová smernica posilnila niektoré 
ustanovenia zamerané na plnenie environmentálnych kritérií, no zároveň pomohla posilniť 
konkurencieschopnosť odvetvia tým, že ho uvedie do súladu s najrozvinutejšími odvetviami 
trhu na svetovej úrovni. Týmto by sa odvetviu umožnilo poraziť silnú konkurenciu z USA a 
Európska únia by mohla zaujať vedúcu pozíciu v tomto sektore.

Jeden z kľúčových prvkov smernice je zabezpečenie prechodného obdobia, vďaka ktorému sa 
výrobcom umožní prispôsobiť sa novým požiadavkám na emisie. Spravodajca víta predĺženie 
prechodného obdobia na tri roky pre malých a stredných výrobcov motorov, ktorí umiestňujú 
na trhu EÚ zážihové prívesné motory do 15 kW. V prípade znečistenia hlukom sa však 
nenavrhuje žiada zmena súčasnej úrovne, pretože znečistene hlukom sa týka nielen hluku 
motora, ale aj vonkajších podmienok životného prostredia: z dôvodu týchto dvoch faktorov je 
veľmi ťažké zmeniť existujúce predpisy.
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Spravodajca je jednoznačne presvedčený, že emisie hluku by sa mali kontrolovať na miestnej 
úrovni prostredníctvom opatrení na sprísnenie obmedzení rýchlosti. Úroveň hluku sa úzko 
viaže k správaniu používateľov plavidiel a k plneniu pravidiel týkajúcich sa rekreačného 
využitia týchto plavidiel. Spravodajca žiada Komisiu, aby v najbližších piatich rokoch 
preskúmala uskutočniteľnosť ďalšej etapy znižovania emisií z lodných motorov, pričom 
zohľadní technický vývoj a do rozsahu pôsobnosti právnych predpisov začlení problém úniku 
paliva. Spravodajca sa napokon nazdáva, že návrh by mal byť urýchlene prijatý, aby sa 
zabezpečilo, že členské štáty smernicu transponujú a implementujú čo najskôr.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín vyzýva Výbor pre 
vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto 
pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh smernice
Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(22) Mali by sa vykonávať skúšobné cykly 
pre motory v lodných aplikáciách podľa 
paliva a výkonovej kategórie opísané v 
príslušnej norme ISO.

(22) Mali by sa vykonávať skúšobné cykly 
pre motory v lodných aplikáciách podľa 
paliva a výkonovej kategórie opísané v 
príslušnej norme ISO. Pre hybridné 
pohony, ktoré majú odlišné technické 
charakteristiky ako motory na bežné 
palivá, je potrebné vypracovať cyklus 
osobitných testov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh smernice
Odôvodnenie 26a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(26a) Pokiaľ ide o čo najväčšie zníženie 
emisií hluku, by členské štáty mali 
uvažovať o možnosti prijať na 
vnútroštátnej úrovni účinné opatrenia 
špecifické pre regióny, ako napr. 
zavedenie alebo prispôsobenie 
obmedzenia rýchlosti.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh smernice
Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(28) Je nevyhnutné jasne informovať 
výrobcov, ako aj používateľov, že
pripevnením označenia CE na výrobok 
výrobca vyhlasuje, že výrobok je v zhode
so všetkými uplatniteľnými požiadavkami
a že výrobca za to nesie plnú 
zodpovednosť.

(28) Pripevnením označenia CE na 
výrobok by mal byť výrobca plne 
zodpovedný za to, že výrobok je v zhode
s uplatniteľnými požiadavkami.
Výrobcovia a užívatelia musia byť o tom 
lepšie informovaní, aby sa dosiahli ciele 
spojené s označením CE.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh smernice
Článok 53 – odseky 2a a 2b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Najneskôr päť rokov odo dňa uvedeného 
v druhom pododseku článku 57 ods. 1 a so 
zreteľom na hlavné trhové iniciatívy 
Komisia predloží správu o:
– technickej uskutočniteľnosti ďalšieho 
znižovania emisií z lodných motorov 
rekreačných plavidiel so zreteľom na 
nákladovú efektívnosť technológií a 
potrebu dohodnúť celosvetovo 
harmonizované hodnoty pre toto odvetvie; 
ako aj
– potrebe znížiť úniky paliva.
K správe bude v prípade potreby priložený 
legislatívny návrh vypracovaný na tento 
účel.
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