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Predlog spremembe 40
Malcolm Harbour, Toine Manders

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 
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.

(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 
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, 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 standardi zahtev iz te direktive ne 
izpolnjujejo v celoti.
_____________
1 UL L ...
* UL: Vstaviti številko, datum in 
podrobnosti objave te uredbe v Uradnem 
listu. 

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe je treba brati v povezavi s predlogi spremembe za črtanje členov 15 in 
33, ki jih je predlagal M.H.
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Predlog spremembe 41
Malcolm Harbour, Toine Manders

Predlog direktive
Uvodna izjava 20a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20a) Glede motorjev, prilagojenih za 
uporabo v pomorstvu, pri katerih je 
prvotni motor že homologiran v skladu z 
Direktivo št. 97/68/ES1 ali Direktivo št. 
2005/55/ES2, bi moralo biti proizvajalcem 
omogočeno, da se zanesejo na dokaz o 
skladnosti, ki ga izda proizvajalec 
prvotnega motorja, kadar prilagoditve ne 
spremenijo značilnosti glede emisije 
izpušnih plinov. V ta namen je treba 
prilagoditi opredelitev proizvajalca, ki je 
navedena v tej direktivi, da se pojasni, kaj 
obsega dejavnost "proizvodnje".
______________
1Direktiva 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 mehanizacijo (UL L 59 
z dne 27.2.1998, str. 1).
Direktiva 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 vozilih (UL 
L 275, 20.10.2005, str. 1).

Or. en
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Obrazložitev

Predlog spremembe je treba brati v povezavi s predlogom spremembe M.H: k členu 3(1)(13). 
Proizvajalci, ki prilagajajo motorje za pomorsko rabo, v angleščini se jim reče „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 spremenijo značilnosti motorja glede emisije izpušnih 
plinov, odslej mogoče jasno zanesti na uporabo dokaza o skladnosti, ki ga predloži prvotni 
proizvajalec motorja. 

Predlog spremembe 42
Malcolm Harbour, Toine Manders

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.

Or. en

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 43
Toine Manders

Predlog direktive
Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(28) Zelo pomembno je, da se (28) Zelo pomembno je, da se 
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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.

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, ter da je treba 
izvajati sistematična preverjanja 
skladnosti glede uporabe te oznake.

Or. nl

Predlog spremembe 44
Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Toine Manders, Matteo Salvini, Damien Abad

Predlog direktive
Uvodna izjava 31a (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 zavajujoči, 
sedaj temeljiti na bistvenih okoljskih 
pogojih za plovbo, se pravi na moči vetra 
in višini valov, namesto da bi navajali 
področje in vrsto plovbe. 

Or. en

Obrazložitev

Uvodna izjava o kategorijah čolnov glede na namembnost pojasnjuje vprašanje.

Predlog spremembe 45
Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Toine Manders, Matteo Salvini, Damien Abad

Predlog direktive
Uvodna izjava 31b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(31b) Okoljski pogoji, omenjeni v 
kategoriji namembnosti A, se lahko 
pojavijo na daljših potovanjih, na primer 
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prek oceanov, ali pri obalni plovbi, ko več 
sto navtičnih milj ni zavetja pred vetrom 
in valovi. Okoljski pogoji, omenjeni 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 takšnih valov. 
Okoljski pogoji, omenjeni v kategoriji 
namembnosti C, se lahko pojavijo v 
izpostavljenih celinskih vodah, širokih 
morskih rokavih in pri obalni plovbi v 
zmernih vremenskih razmerah. Okoljski
pogoji, omenjeni v kategoriji 
namembnosti D, se lahko pojavijo pri 
plovbi v zavetju v celinskih vodah ter pri 
obalni plovbi ob lepem vremenu.

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 46
Malcolm Harbour, Toine Manders

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, 

(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 ta testna goriva mednarodno 
sprejeta, in oddelek 1 dela C Priloge I, 
razen neposrednih ali posrednih sprememb 
vrednosti emisij izpušnih plinov ali hrupa, 
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tudi s strokovnjaki. 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.

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 47
Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Toine Manders, Matteo Salvini, Damien Abad

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 katero
koli 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;

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 48
Malcolm Harbour, Toine Manders

Predlog direktive
Člen 3 – točka 13
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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 
emisije izpušnih plinov;

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe odpravlja dvoumnost, s katero se sedaj srečujejo proizvajalci, ki 
prilagajajo motorje za uporabo v pomorstvu, pri čemer ne spremenijo značilnosti motorja 
glede emisije izpušnih plinov, in zagotavlja, da ti lahko odslej brez vsakega dvoma 
uporabljajo dokaz o skladnosti, ki ga predloži prvotni proizvajalec motorja. 

Predlog spremembe 49
Malcolm Harbour, Toine Manders

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 pogonskih motorjev, 
vgrajenih v plovila ali ne, ki 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 Sveta, 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 
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celinskih plovnih poteh, lokomotiv in 
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 Sveta, 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.

Or. en

Obrazložitev

This corrects a formatting error in the Commission proposal and ensures that this provision 
from the Current RCD 1994/25 is carried over effectively and clearly.The contents of point a) 
has in fact not been deleted but has been moved to MH AM to Article 6, paragraph 4, 
introductory part. The contents of point b) has in fact not been deleted but has been moved to 
MH AM on Article 6 paragraph 4a (new) point a). The contents of the first part of point c) has 
in fact not been deleted but has moved to MH AM on Article 6 paragraph 4a (new) point b). 
"where the manufacturer declares" onwards is the format error and has moved and has 
moved to the second subparagraph as it was intended to apply to both points.

Predlog spremembe 50
Malcolm Harbour, Toine Manders

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 4a (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, 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 
železniških motornih vozil, kot je določeno 
v točki 4.1.2 Priloge I k navedeni 
direktivi; ter
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(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, ko bo vgrajen v plovilo v skladu 
z navodili, ki jih je predložil proizvajalec.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe popravlja oblikovno napako v predlogu Komisije in zagotavlja, da se 
določba iz Direktive o plovilih za rekreacijo št. 1994/25 prenese bolj učinkovito in jasno kot v 
predlogu Komisije.

Predlog spremembe 51
Toine Manders

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kadar je bilo s tem postopkom dokazano, 
da je izdelek skladen z veljavnimi 
zahtevami, proizvajalci sestavijo izjavo EU 
o skladnosti iz člena 16 in namestijo 
oznako CE iz člena 18(1).

Kadar je bilo s tem postopkom dokazano, 
da je izdelek skladen z veljavnimi 
zahtevami, proizvajalci sestavijo izjavo EU 
o skladnosti iz člena 16 in namestijo 
oznako CE iz člena 18(1), kar se lahko 
kadarkoli preveri.

Or. nl

Predlog spremembe 52
Andreas Schwab, Othmar Karas

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 

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

drugi končni uporabniki v državah 
članicah, v katerih dajo svoje izdelke na 
trg, brez težav razumejo. Ta jezik določi 
zadevna država članica. 

Or. en

Predlog spremembe 53
Malcolm Harbour, Toine Manders

Predlog direktive
Člen 15

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.

Or. en
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Obrazložitev

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

Predlog spremembe 54
Malcolm Harbour, Toine Manders

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.

Or. en

Obrazložitev

Aktualno poteka horizontalna zakonodajna revizija sistema standardizacije EU 
(2011/0150(COD)), ki zajema to splošno določbo o nasprotovanju standardom, kar 
pojasnjuje, zakaj 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 55
Malcolm Harbour, Toine Manders

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. Take spremembe lahko 
vključujejo zlasti preskusne cikle za 
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hibridne motorje in vnašajo mešana 
testna biogoriva v tabelo testnih goriv v 
oddelku 2 dela B Priloge I, ko bo glede 
teh testnih goriv dosežen dogovor v obliki 
mednarodno sprejetih standardov.

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 56
Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Toine Manders, Matteo Salvini, Damien Abad

Predlog direktive
Člen 53 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 53a
Revizija

Komisija do ...* Evropskemu parlamentu 
in Svetu poda poročilo o izvedljivosti 
uvedbe sistema kategorij namembnosti, ki 
bi temeljil na odpornosti na moč vetra in 
višino valov in bi upošteval razvoj v 
mednarodni standardizaciji. Poročilo 
vsebuje oceno vpliva uvedbe takega 
sistema na industrijsko proizvodnjo 
vodnih plovil. Poročilo po potrebi 
spremlja zakonodajni predlog.
_____________
* UL: vstaviti datum: dve leti po datuma iz 
drugega pododstavka člena 57(1).

Or. en

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 
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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 ti lahko ozaveščeno glasovali glede 
obeh opcij.

Predlog spremembe 57
Malcolm Harbour, Toine Manders

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 izdelkov, zajetih v 
Direktivi 94/25/ES, ki so v skladu z 
navedeno direktivo in so bili dani na trg ali 
v uporabo pred …*.

_____________
* UL: vstavite datum uporabe iz 2. 
odstavka člena 57(1) oz. 31. december 
2014, odvisno od tega, kateri datum je 
poznejši.

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 58
Toine Manders

Predlog direktive
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Člen 58 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 58a
Novi zakonodajni predlogi

Komisija pretehta možnost predložitve 
zakonodajnih predlogov Evropskemu 
parlamentu in Svetu, namenjenih 
uskladitvi dovoljenj za plovila na ravni 
EU, in uvede redne tehnične preglede na 
krovu plovil (na pet let), s katerimi se 
preveri varnost opreme na krovu, za 
katero se uporablja plin – in drugih 
eksplozivnih plinov –, da se zagotovi, da 
so plovila vedno skladna z varnostnimi 
zahtevami, ter se z odvračanjem od 
uporabe plinskega olja za rabo v 
kmetijstvu preprečijo davčne utaje. 

Or. nl

Obrazložitev

[Če bo ta predlog spremembe sprejet, bo vstavljen kot člen 58a v končno poročilo.]

Predlog spremembe 59
Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Toine Manders, Matteo Salvini, Damien Abad

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;

Or. en
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Obrazložitev

Po nadaljnjih posvetovanjih z zainteresiranimi stranmi glede prilagoditve opredelitev, nova 
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. 
Ohranja tudi sedanje omejitve glede moči vetra in značilne višine valov, vendar vnaša pravno 
varnost z opisom nenormalnih razmer.  Predlogi sprememb št. 22, 23 in 24 iz osnutka 
poročila bodo umaknjeni. 

Predlog spremembe 60
Mitro Repo, Eija-Riitta Korhola

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. OCEANSKA PLOVBA: Plovilo za 
rekreacijo namembnosti A je namenjeno 
plovbi v razmerah, v katerih moč vetra po 
Beaufortovi lestvici lahko presega 8, 
značilna višina valov pa 4 m, pri čemer so 
izključene nenormalne razmere. Te 
nenormalne razmere vključujejo orkane, 
tornade, neobičajne valove ali druge 
razmere, v katerih  moč vetra po 
Beaufortovi lestvici lahko presega 10 
in/ali višina valov 7 m.   

Or. en

Obrazložitev

Plovila za rekreacijo dolžine do 24 m niso kos ciklonom, zato mora direktiva zaradi varnosti 
potrošnikov vsebovati zgornje omejitve, na primer 10 bft za veter in/ali 7 m za višino valov. 

Predlog spremembe 61
Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Toine Manders, Matteo Salvini, Damien Abad

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

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 
višina valov. Predlog spremembe št. 25 iz osnutka poročila bo zato umaknjen.

Predlog spremembe 62
Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Toine Manders, Matteo Salvini, Damien Abad

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. Vodno 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.

Or. en

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 63
Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Toine Manders, Matteo Salvini, Damien Abad

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

Or. en

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.

Predlog spremembe 64
Andreas Schwab, Othmar Karas

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(30) državo izdelave, (b) koda države članice, ki izda kodo 
proizvajalca, 

Or. en

Predlog spremembe 65
Andreas Schwab, Othmar Karas

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5.1.5a. Zunajkrmni motorji s krmilno 
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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) 

Or. en

Predlog spremembe 66
Malcolm Harbour, Toine Manders

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Zagotovi se prezračevanje za
preprečevanje zbiranja eksplozivnih
plinov. Akumulatorji so čvrsto pritrjeni in 
zavarovani pred vdorom vode.

Or. en

Obrazložitev

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


