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***III Řádný legislativní postup (třetí čtení)

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém v návrhu aktu.)

Pozměňovací návrhy k návrhu aktu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzivou. Zvýraznění normální kurzivou je upozorněním pro technická 
oddělení a označuje části návrhu aktu, u nichž je navržena oprava, a má 
sloužit k usnadnění vypracování konečného znění (např. zjevné chyby nebo 
vynechání textu v některé jazykové verzi). Tyto navržené opravy podléhají 
dohodě příslušných oddělení.

V záhlaví každého pozměňovacího návrhu k existujícímu aktu, který má být 
návrhem aktu pozměněn, je na třetím řádku uveden existující akt a na 
čtvrtém řádku ustanovení existujícího aktu, kterého se pozměňovací návrh 
týká. Převzaté části ustanovení existujícího aktu, které Parlament hodlá 
změnit, zatímco návrh aktu tento úsek nezměnil, jsou označeny tučně.
Případné vypuštění takovýchto úseků se označuje [...]. [...].
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o rekreačních plavidlech a vodních 
skútrech
(COM(2011)0456 – C7-0212/2011 – 2011/0197(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Parlamentu a Radě (COM(2011)0456),

– s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 114 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu 
s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7–0212/2011),

– s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 
8. prosince 20111,

– s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů a stanoviska Výboru 
pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin a Výboru pro dopravu a 
cestovní ruch (A7-0000/2012),

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2. vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh 
podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3. pověřuje svého předsedu, aby postoj Parlamentu předal Radě, Komisi a vnitrostátním 
parlamentům.

Pozměňovací návrh 1
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Je rovněž vhodné uvést definici 
„plavidla vyrobeného pro vlastní potřebu“ 
a „soukromého dovozce“, které jsou pro 
toto odvětví specifické, s cílem usnadnit 
pochopení a jednotné uplatňování této 
směrnice.

(8) Je rovněž vhodné uvést definici 
„plavidla vyrobeného pro vlastní potřebu“ 
a „soukromého dovozce“, které jsou pro 
toto odvětví specifické, s cílem usnadnit 
pochopení a jednotné uplatňování této 
směrnice. Je nutné rozšířit stávající 

                                               
1 Úř. věst. C 0 0.0.0000, s. 0./ Dosud nezveřejněno v Úředním věstníku.
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definici „hnacího motoru“, aby rovněž 
zahrnovala inovativní řešení pohonných 
systémů.

Or. en

Odůvodnění

Do definice „hnacích motorů“ je třeba zavést změny, které pramení ze zavedení nových 
hybridních systémů a dalších systémů, jež by mohly být v budoucnu uvedeny na trh.

Pozměňovací návrh 2
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Možnosti týkající se dalšího zpřísnění 
mezních hodnot emisí výfukových plynů 
u lodních motorů rekreačních plavidel byly 
posouzeny ve zprávě o možnostech dalšího 
zlepšování environmentálních 
charakteristik motorů rekreačních plavidel, 
předložené podle článku 2 směrnice 
2003/44/ES, kterou se mění směrnice 
94/25/ES týkající se rekreačních plavidel19.
V této zprávě byl vyvozen závěr, že je 
vhodné stanovit přísnější mezní hodnoty, 
než jsou hodnoty stanovené ve směrnici 
2003/44/ES. Tyto mezní hodnoty by měly 
být stanoveny na úrovni, která odráží 
technický vývoj čistších technologií 
lodních motorů a která umožňuje vývoj 
směrem k harmonizaci mezních hodnot 
emisí výfukových plynů na celosvětové 
úrovni. Je však nutno zvýšit mezní hodnoty 
emisí CO, aby bylo možno dosáhnout 
významného snížení množství ostatních 
látek znečišťujících ovzduší a současně 
zajistit, aby byly náklady na dodržování 
předpisů přiměřené.

(21) Možnosti týkající se dalšího zpřísnění 
mezních hodnot emisí výfukových plynů 
u lodních motorů rekreačních plavidel byly 
posouzeny ve zprávě o možnostech dalšího 
zlepšování environmentálních 
charakteristik motorů rekreačních plavidel, 
předložené podle článku 2 směrnice 
2003/44/ES, kterou se mění směrnice 
94/25/ES týkající se rekreačních plavidel19.
V této zprávě byl vyvozen závěr, že je 
vhodné stanovit přísnější mezní hodnoty, 
než jsou hodnoty stanovené ve směrnici 
2003/44/ES. Tyto mezní hodnoty by měly 
být stanoveny na úrovni, která odráží 
technický vývoj čistších technologií 
lodních motorů a která umožňuje vývoj 
směrem k harmonizaci mezních hodnot 
emisí výfukových plynů na celosvětové 
úrovni. Je však nutno zvýšit mezní hodnoty 
emisí CO, aby bylo možno dosáhnout 
významného snížení množství ostatních 
látek znečišťujících ovzduší a současně 
zajistit, aby byly náklady na dodržování 
předpisů přiměřené. Navržené mezní 
hodnoty emisí CO tvoří součást strategie 
k dosažení nejpřísnějších celkových 
omezení emisí, tak aby snížení odrážela 
technologickou proveditelnost, aby bylo 
dosaženo co nejrychlejšího provádění a 
zároveň aby byla zajištěna přijatelnost 
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socioekonomických dopadů na toto 
hospodářské odvětví.

Or. en

Odůvodnění

Komise provedla před tím, než ve svém návrhu určila mezní hodnoty emisí výfukových plynů, 
rozsáhlé konzultace, a tyto mezní hodnoty obecně uznávají všechny klíčové zúčastněné strany 
jako nejlepší kompromis k omezení znečištění.

Pozměňovací návrh 3
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 21 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Je dále důležité vyjasnit, že paralelní 
hybridní zařízení musejí být v souladu 
s touto směrnicí, zatímco sériové hybridy, 
které používají nabíjecí motor pro 
akumulátory, nikoli. Motory v hybridních 
hnacích zařízeních budou tedy muset 
dodržovat odpovídající mezní hodnoty 
emisí výfukových plynů podle této 
směrnice.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh vyjasňuje, které motory musí splňovat mezní hodnoty emisí 
výfukových plynů, a které nikoli. Sériové hybridy obsahují nabíjecí motor, širokou řadu 
akumulátorů a elektrický motor napojený na vrtulový hřídel. Protože nabíjecí motor není 
napojený na hřídel, sériový hybrid není klasifikován jako hnací motor a na tyto generátory se 
požadavky této směrnice týkající se emisí výfukových plynů nevztahují.

Pozměňovací návrh 4
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 

(22) V závislosti na kategorii paliva a 
výkonu je nutno použít zkušební cykly pro 
lodní motory popsané v příslušné normě 
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ISO. ISO. Protože hybridní hnací zařízení mají 
oproti tradičním spalovacím motorům 
odlišné vlastnosti, měl by být vyvinut 
zkušební cyklus pro námořní hybridní 
pohonná zařízení, který by tyto odlišné 
vlastnosti zohlednil.

Or. en

Odůvodnění

Vyplývá ze znění pozměňovacího návrhu.

Pozměňovací návrh 5
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26) V souladu se zásadou subsidiarity by 
ustanovení této směrnice neměla zasahovat 
do oprávnění členských států stanovovat 
takové požadavky na ochranu životního 
prostředí, strukturu vodních cest a zajištění 
vodních cest, které považují za potřebné 
pro plavbu v některých vodách, za 
předpokladu, že tyto předpisy nevyžadují 
úpravu plavidla, které je v souladu s touto 
směrnicí.

(26) V souladu se zásadou subsidiarity by 
ustanovení této směrnice neměla zasahovat 
do oprávnění členských států stanovovat 
takové požadavky na ochranu životního 
prostředí, strukturu vodních cest a zajištění 
vodních cest, které považují za potřebné 
pro plavbu v některých vodách, za 
předpokladu, že tyto předpisy nevyžadují 
úpravu plavidla, které je v souladu s touto 
směrnicí, a že jsou oprávněné a přiměřené 
cíli, kterého má být dosaženo.

Or. en

Odůvodnění

Vyplývá ze znění pozměňovacího návrhu.

Pozměňovací návrh 6
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 39

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(39) V zájmu zohlednění pokroku v oblasti 
technických poznatků a nových vědeckých 
důkazů by měla být pravomoc přijímat 

(39) V zájmu zohlednění pokroku v oblasti 
technických poznatků a nových vědeckých 
důkazů by měla být pravomoc přijímat 
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akty v souladu s článkem 290 Smlouvy 
o fungování Evropské unie za účelem 
změny bodu 2 části B a bodu 1 části C 
přílohy I, s výjimkou přímých nebo 
nepřímých změn hodnot emisí výfukových 
plynů nebo hluku a Froudeho čísla a 
poměru výkon/výtlak a příloh V, VII a IX 
svěřena Komisi. Je obzvláště důležité, aby 
Komise v rámci přípravné činnosti vedla 
odpovídající konzultace, a to i na odborné 
úrovni.

akty v souladu s článkem 290 Smlouvy 
o fungování Evropské unie za účelem 
změny bodu 2 části B a bodu 1 části C 
přílohy I, s výjimkou přímých nebo 
nepřímých změn hodnot emisí výfukových 
plynů nebo hluku a Froudeho čísla a 
poměru výkon/výtlak, a také zahrnout 
zkušební cykly pro hybridní motory, zavést 
zkušební paliva s příměsí biopaliv do 
tabulky zkušebních paliv, jakmile budou 
mezinárodně uznána tato zkušební paliva, 
a pozměnit přílohy V, VII a IX svěřena 
Komisi. Je obzvláště důležité, aby Komise 
v rámci přípravné činnosti vedla 
odpovídající konzultace, a to i na odborné 
úrovni.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh odráží potřebné změny v důsledku nových směsí s přídavky biopaliv 
a zavedení hybridních systémů.

Pozměňovací návrh 7
Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Skutečnost, že plavidlo lze použít
k pronájmu i k výcviku rekreační plavby, 
nebrání tomu, aby se na ně vztahovala
tato směrnice, je-li uvedeno na trh Unie 
pro rekreační účely.

3. Na plavidlo, které se používá rovněž
k pronájmu a k výcviku rekreační plavby, 
se vztahuje tato směrnice.

Or. en

Odůvodnění

Pokyny směrnice o rekreačních plavidlech z roku 2008 uvádějí, že na pronajatá rekreační 
plavidla se tato směrnice vztahuje, neboť jsou rekreačními plavidly, která se používají i 
k výcviku rekreační plavby. Tímto objasněním se zajistí jednotný výklad ve všech členských 
státech, což je navíc obzvláště důležité pro uplatňování úmluvy MARPOL přijaté organizací 
IMO.
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Pozměňovací návrh 8
Návrh směrnice
Čl. 3 – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. „rekreačním plavidlem“ rozumí plavidlo 
jakéhokoli typu určené pro sportovní účely 
a volný čas, o délce trupu od 2,5 m do 
24 m měřené podle příslušných 
harmonizovaných norem, bez ohledu na 
druh pohonu;

2. „rekreačním plavidlem“ rozumí plavidlo 
jakéhokoli typu určené pro sportovní účely 
a volný čas, o délce trupu od 2,5 m do 
24 m měřené podle příslušných 
harmonizovaných norem, bez ohledu na 
druh pohonu;

Or. en

Odůvodnění

Netýká se českého znění.

Pozměňovací návrh 9
Návrh směrnice
Čl. 3 – bod 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. „vodním skútrem“ rozumí plavidlo
určené pro sportovní účely a volný čas, 
o délce menší než 4 m, používající jako 
hlavní zdroj pohonu spalovací motor 
s hydroreaktivním systémem a 
konstruované pro řízení osobou nebo 
osobami, jež sedí, stojí nebo klečí na trupu, 
nikoli uvnitř něj;

3. „vodním skútrem“ rozumí plavidlo
o délce menší než 4 m, používající jako 
hlavní zdroj pohonu spalovací motor 
s hydroreaktivním systémem a 
konstruované pro řízení osobou nebo 
osobami, jež sedí, stojí nebo klečí na trupu, 
nikoli uvnitř něj;

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh nahrazuje navrženou definici zněním, které je uvedeno ve směrnici 
2003/44/ES, což je mezinárodní definice včetně příslušné normy ISO.

Pozměňovací návrh 10
Návrh směrnice
Čl. 3 – bod 5
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. „hnacím motorem“ rozumí vznětový 
nebo zážehový spalovací motor používaný 
k hnacím účelům;

5. „hnacím motorem“ rozumí vznětový 
nebo zážehový spalovací motor používaný 
přímo nebo nepřímo k hnacím účelům;

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh zajišťuje, že všechny typy hybridních zařízení budou muset 
dodržovat požadavky týkající se emisí výfukových plynů stanovené v příloze I.B.

Pozměňovací návrh 11
Návrh směrnice
Čl. 3 – bod 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. „větší úpravou plavidla“ rozumí úprava 
plavidla, která mění druh pohonu plavidla,
zahrnuje větší úpravu motoru, nebo mění 
plavidlo do té míry, že se považuje za nové 
plavidlo;

7. „větší úpravou plavidla“ rozumí úprava 
plavidla, která mění druh pohonu plavidla, 
zahrnuje větší úpravu motoru, nebo mění 
plavidlo do té míry, že jsou dotčeny
zásadní bezpečnostní a ekologické 
požadavky stanovené v této směrnici, které 
se uplatňují;

Or. en

Odůvodnění

Bylo by vhodné, kdyby definice „větší úpravy plavidla“ byla přesnější, neboť původní znění 
umožňuje různé výklady. „Větší úprava plavidla“ je v této směrnici definována a toto znění je 
pečlivě vyváženo s cílem zamezit tomu, aby se jakákoli změna vlastností motorů nezvratně 
kvalifikovala jako větší úprava.

Pozměňovací návrh 12
Návrh směrnice
Čl. 12 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Povinnosti soukromých dovozců Povinnosti soukromých dovozců, pokud se 
použije posouzení po zhotovení
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Or. en

Odůvodnění

Původní název článku 12 by mohl být zavádějící, protože není zřejmé, že všechny tři odstavce 
se týkají posouzení po zhotovení. Jestliže to název nijak nespecifikuje, pak by se tento článek 
vztahoval na veškerý soukromý dovoz bez ohledu na to, zda dovozce dováží plavidlo, které 
vyžaduje posouzení po zhotovení, či zda dovozce dováží plavidlo, které již má označení CE.

Pozměňovací návrh 13
Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) plavidla a části, o nichž se předpokládá 
splnění příslušných základních požadavků 
stanovených v příloze I;

a) plavidla a části podle přílohy II, u nichž 
se předpokládá splnění příslušných 
základních požadavků uvedených v příloze 
I;

Or. en

Odůvodnění

Aby se zamezilo mylným výkladům ohledně částí, má označení CE význam u těch částí, které 
jsou uvedené v příloze II.

Pozměňovací návrh 14
Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) vestavěné motory a záďové motory bez 
zabudovaného výfukového systému, 
u nichž se předpokládá splnění požadavků 
týkajících se emisí výfukových plynů, 
které jsou stanoveny v částech B a C
přílohy I;

d) vestavěné motory a záďové motory bez 
zabudovaného výfukového systému, 
u nichž se předpokládá splnění požadavků 
týkajících se emisí výfukových plynů, 
které jsou stanoveny v části B přílohy I;

Or. en

Odůvodnění

Příloha C se týká mezních hodnot emisí hluku a zde se neuplatňuje. Označení CE 
u vestavěných a záďových benzinových motorů bez zabudovaného výfukového systému se 
vztahuje pouze na emise výfukových plynů a nikoli na hluk, neboť měření hladiny akustického 
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tlaku pro tyto typy motorů provádí (a musí provádět) ten, kdo plavidlo vyrábí, ve chvíli, kdy je 
motor osazen do trupu.

Pozměňovací návrh 15
Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 1 – písm. b – podbod i i – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– jsou-li splněny harmonizované normy 
týkající se požadavků podle bodů 3.2 a 3.3 
části A přílohy I: modul A1 (interní 
kontrola výrobku spolu se zkouškami pod 
dohledem), modul B (EU přezkoušení 
typu) spolu s modulem C, D, E nebo F, 
modul G (shoda na základě ověřování 
každého jednotlivého výrobku) nebo 
modul H (shoda založená na komplexním 
zabezpečení jakosti);

– jsou-li splněny harmonizované normy 
týkající se požadavků podle bodů 3.2 a 3.3 
části A přílohy I: modul B (EU 
přezkoušení typu) spolu s modulem C, D, 
E nebo F, modul G (shoda na základě 
ověřování každého jednotlivého výrobku) 
nebo modul H (shoda založená na 
komplexním zabezpečení jakosti);

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh do znění této směrnice znovu zavádí pravidla, která byla v platnosti 
od roku 1994. Není vhodné, aby plavidla kategorie C s délkou trupu nad 12 m mohla 
vyplouvat na moře v případě, že oznámený subjekt neprovedl kontrolu konstrukce. Zkoušky 
navrhované tímto pozměňovacím návrhem duplikuje zkoušky stability a vztlaku, avšak 
zahrnuje také další vhodné zkoušky.

Pozměňovací návrh 16
Návrh směrnice
Čl. 25 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Výrobní typ uvedený v modulu B může 
zahrnovat více variant výrobku, pokud 
rozdíly mezi variantami neovlivňují úroveň 
bezpečnosti a jiné požadavky týkající se 
způsobilosti výrobku.

Výrobní typ uvedený v modulu B může 
zahrnovat více variant výrobku, pokud:

a) rozdíly mezi variantami neovlivňují 
úroveň bezpečnosti a jiné požadavky 
týkající se způsobilosti výrobku; a
b) verze výrobku jsou uvedené 
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v odpovídajícím EU přezkoušení typu, 
bude-li třeba i prostřednictvím změn 
původního certifikátu.

Or. en

Odůvodnění

Může dojít k tomu, že výrobky jsou uvedeny na trh s jiným označením typu, než tím, které je 
uvedeno v certifikátu EU posouzení typu. Není tak jasné, zda se certifikát na výrobek vztahuje, 
či nikoli. Uvedený pozměňovací návrh tento nedostatek napravuje.

Pozměňovací návrh 17
Návrh směrnice
Čl. 49 – odst. 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) bod 2.3.1 části B přílohy I, s cílem 
zahrnout zkušební cykly pro hybridní 
hnací motory;

Or. en

Odůvodnění

Aby mohly být zavedeny hybridní hnací motory, je třeba pro tyto technologie vyvinout zvláštní 
zkušební cykly. Navrhovaná změna má za cíl doplnit, v rámci pravomocí přenesených na 
Komisi, zkušební cykly hybridů poté, co bude mezinárodně schválen společný soubor těchto 
zkušebních cyklů.

Pozměňovací návrh 18
Návrh směrnice
Čl. 49 – odst. 1 – písm. a b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ab) bod 2.5 části B přílohy I, s cílem 
zahrnout zkušební paliva s příměsí 
biopaliv v případě, že budou schváleny 
požadavky na společná mezinárodní 
zkušební paliva;

Or. en
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Odůvodnění

K celosvětovému zavedení biopaliv do tradičních paliv je nezbytné vyvinout obdobná zkušební 
paliva. Navrhovaná změna má za cíl doplnit, v rámci pravomocí přenesených na Komisi, 
zkušební paliva s příměsí biopaliv poté, co bude mezinárodně schválen společný soubor 
těchto zkušebních paliv.

Pozměňovací návrh 19
Návrh směrnice
Čl. 53 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nejpozději do…* a s ohledem na všechny 
významné iniciativy trhu předloží Komise 
zprávu Evropskému parlamentu a Radě 
o technické proveditelnosti k dalšímu 
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. Tato zpráva bude za tímto účelem 
v případě potřeby doplněna legislativním 
návrhem.
__________________

*Úř. věst.: Vložte prosím datum pět let po 
datu, které je uvedené v čl. 57 odst. 1 
druhém pododstavci.

Or. en

Odůvodnění

Tato změna navrhuje zvážit zavedení budoucí etapy mezních hodnot emisí (etapa 3). První 
odstavec je formulován tak, aby se zajistil pružný přístup Komise, který Komisi umožní zapojit 
se v časné fázi do jakékoli iniciativy, kterou provádí Agentura pro ochranu životního 
prostředí USA, co se týká nových pravidel pro lodní zážehové (benzinové) a lodní vznětové 
(naftové) motory rekreačních plavidel.

Pozměňovací návrh 20
Návrh směrnice
Čl. 58 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy nesmí bránit dodávání 
výrobků, na něž se vztahuje směrnice 
94/25/ES, na trh nebo jejich uvádění do 
provozu, jsou-li v souladu s uvedenou 
směrnicí a pokud byly uvedeny na trh nebo 
do provozu před [dd/mm/rrrr ](jeden rok 
ode dne uvedeného v čl. 57 odst. 1 druhém 
pododstavci).

1. Členské státy nesmí bránit dodávání 
výrobků, na něž se vztahuje směrnice 
94/25/ES, na trh nebo jejich uvádění do 
provozu, jsou-li v souladu s uvedenou 
směrnicí a pokud byly uvedeny na trh nebo 
do provozu před ...*.

__________________

*Úř. věst.: Vložte prosím datum pět let po 
datu, které je uvedené v čl. 57 odst. 1 
druhém pododstavci, či datum 
31. prosince 2014, podle toho, které z nich 
je dřívější.

Or. en

Odůvodnění

S výjimkou přívěsných zážehových (zážehových benzinových) motorů, na které se vztahuje 
zvláštní ustanovení uvedené v čl. 58 odst. 2, budou výrobci jiných typů motorů schopni 
dodržet tuto směrnici od konce roku 2014 a tento návrh tedy navrhuje, aby bylo do této 
směrnice zakotveno brzké splnění požadavků.

Pozměňovací návrh 21
Návrh směrnice
Příloha 1 – část A – bod 1 – tabulka – sloupec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Konstrukční kategorie Konstrukční kategorie
A – „oceánská“ A

B – „pobřežní“ B
C – „příbřežní“ C

D – „vnitrozemská“ D

Or. en

Odůvodnění

Týká se změněných konstrukčních kategorií, jak jsou uvedeny níže. Tato změna stanovuje 
horní mezní hodnoty pro konstrukční kategorii A pro sílu větru i výšku vlny (v souladu s tím, 
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co je uvedeno v normě). Konstrukční kategorie A nezahrnuje „neobvyklé klimatické 
podmínky“, ovšem pouze pokyny Evropské komise k uplatňování pravidel poskytují příklady 
toho, co takový pojem znamená. Rekreační plavidla s délkou trupu do 24 m nemohou odolat 
v horších klimatických podmínkách než v těch, jaké uvádí tento pozměňovací návrh.

Pozměňovací návrh 22
Návrh směrnice
Příloha 1 – část A – bod 1 – tabulka – sloupec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Síla větru (Beaufortova stupnice) Síla větru (Beaufortova stupnice)

nad 8 do 10 včetně
do 8 včetně do 8 včetně

do 6 včetně do 6 včetně
do 4 včetně do 4 včetně

Or. en

Odůvodnění

Týká se změněných konstrukčních kategorií, jak jsou uvedeny níže. Tato změna stanovuje 
horní mezní hodnoty pro konstrukční kategorii A pro sílu větru i výšku vlny (v souladu s tím, 
co je uvedeno v normě). Konstrukční kategorie A nezahrnuje „neobvyklé klimatické 
podmínky“, ovšem pouze pokyny Evropské komise k uplatňování pravidel poskytují příklady 
toho, co takový pojem znamená. Rekreační plavidla s délkou trupu do 24 m nemohou odolat 
v horších klimatických podmínkách než v těch, jaké uvádí tento pozměňovací návrh.

Pozměňovací návrh 23
Návrh směrnice
Příloha 1 – část A – bod 1 – tabulka – sloupec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Určující výška vlny (H 1/3, m) Určující výška vlny (H 1/3, m)

nad 4 do 7 včetně
do 4 včetně do 4 včetně

do 2 včetně do 2 včetně
do 0,3 včetně do 0,5 včetně

Or. en
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Odůvodnění

Týká se změněných konstrukčních kategorií, jak jsou uvedeny níže. Tato změna stanovuje 
horní mezní hodnoty pro konstrukční kategorii A pro sílu větru i výšku vlny (v souladu s tím, 
co je uvedeno v normě). Konstrukční kategorie A nezahrnuje „neobvyklé klimatické 
podmínky“, ovšem pouze pokyny Evropské komise k uplatňování pravidel poskytují příklady 
toho, co takový pojem znamená. Rekreační plavidla s délkou trupu do 24 m nemohou odolat 
v horších klimatických podmínkách než v těch, jaké uvádí tento pozměňovací návrh.

Pozměňovací návrh 24
Návrh směrnice
Příloha 1 – část A – bod 1 – odst. 1 – písm. A

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

A. OCEÁNSKÁ: Plavidla konstruovaná 
pro oceánské plavby, kde síla větru může 
překročit stupeň 8 (Beaufortova stupnice) 
a určující výška vlny může překročit 4 m 
a plavidla jsou maximálně soběstačná, 
avšak s výjimkou neobvyklých 
klimatických podmínek.

A. Rekreační plavidla v rámci 
konstrukční kategorie A jsou považovaná 
za plavidla konstruovaná k tomu, aby 
fungovala při síle větru dosahující stupeň 
10 nebo nižší Beaufortovy stupnice a s tím 
spojené výšce vlny, a k odolání 
v náročnějších klimatických podmínkách.
S takovými podmínkami se lze setkat při 
delších cestách, například přes oceán 
nebo také v příbřežních vodách, když není 
místo chráněno před větrem a vlnami na 
vzdálenost několika stovek námořních 
mil. Odhaduje se, že vítr v nárazech může 
dosahovat až 28 m/s.

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh slaďuje definici konstrukční kategorie lodi s pojmy používanými 
harmonizovanou normou EN ISO 12217 a tím, co je nebo bude použito pro řadu jiných 
souvisejících harmonizovaných norem pro malá plavidla (např. EN ISO 12215, 6185, 15085, 
12216, 11812, 14946 atd.). Stávající konstrukční kategorie A zůstává zachována, avšak 
vypouští se zeměpisná oblast a druh navigace, neboť uživatel musí zohlednit podmínky 
týkající se síly větru a výšky vlny.

Pozměňovací návrh 25
Návrh směrnice
Příloha 1 – část A – bod 1 – odst. 1 – písm. B
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

B. POBŘEŽNÍ: Plavidla konstruovaná pro
plavby na moři, kde lze očekávat sílu větru 
dosahující stupeň 8 včetně a určující výšku 
vlny do 4 m včetně.

B. Rekreační plavidla v rámci konstrukční 
kategorie B jsou považovaná za plavidla 
konstruovaná pro vlny do určující výšky 
4 m a pro vítr dosahující stupeň 8 nebo 
nižší Beaufortovy stupnice. S takovými 
podmínkami se lze setkat při dostatečně 
dlouhých plavbách na moři, nebo pokud 
se místo nachází v oblastech blízko břehu, 
kde není vždy bezprostředně možné 
vyhledat chráněné místo. Tyto podmínky 
mohou nastat také v dostatečně velkých 
vnitrozemských mořích kvůli výšce vlny, 
která se zde může vytvořit Odhaduje se, že 
vítr v nárazech může dosahovat až 21 m/s.

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh slaďuje definici konstrukční kategorie lodi s pojmy používanými 
harmonizovanou normou EN ISO 12217 a tím, co je nebo bude použito pro řadu jiných 
souvisejících harmonizovaných norem pro malá plavidla (např. EN ISO 12215, 6185, 15085, 
12216, 11812, 14946 atd.). Stávající konstrukční kategorie B zůstává zachována, avšak 
vypouští se zeměpisná oblast a druh navigace, neboť uživatel musí zohlednit podmínky 
týkající se síly větru a výšky vlny.

Pozměňovací návrh 26
Návrh směrnice
Příloha 1 – část A – bod 1 – odst. 1 – písm. C

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

C PŘÍBŘEŽNÍ: Plavidla konstruovaná pro
plavby v příbřežních vodách, velkých 
zálivech, ústích řek, jezerech a řekách, 
kde lze očekávat sílu větru dosahující 
stupeň 6 včetně a určující výšku vlny do 
2 m včetně.

C. Plavidla v rámci konstrukční kategorie 
C jsou považovaná za plavidla 
konstruovaná pro vlny do určující výšky 
2 m a typickou trvalou sílu větru 
dosahující stupeň 6 nebo nižší Beaufortovy 
stupnice. S takovými podmínkami se lze 
setkat v příbřežních vodách, které jsou 
vystaveny větru, v ústí řek a v pobřežních 
vodách za mírných povětrnostních 
podmínek. Odhaduje se, že vítr v nárazech 
může dosahovat až 17 m/s.
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Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh slaďuje definici konstrukční kategorie lodi s pojmy používanými 
harmonizovanou normou EN ISO 12217 a tím, co je nebo bude použito pro řadu jiných 
souvisejících harmonizovaných norem pro malá plavidla (např. EN ISO 12215, 6185, 15085, 
12216, 11812, 14946 atd.). Stávající konstrukční kategorie C zůstává zachována, avšak 
vypouští se zeměpisná oblast a druh navigace, neboť uživatel musí zohlednit podmínky 
týkající se síly větru a výšky vlny.

Pozměňovací návrh 27
Návrh směrnice
Příloha 1 – část A – bod 1 – odst. 1 – písm. D

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

D. VNITROZEMSKÁ: Plavidla 
konstruovaná pro plavby v chráněných 
pobřežních vodách, v malých zálivech, na 
malých jezerech, řekách a kanálech, kde 
lze očekávat sílu větru dosahující stupeň 4
včetně a určující výšku vlny do 0,3 m
včetně, s příležitostnými vlnami výšky do 
0,5 m, způsobenými například míjejícími 
se plavidly.

D. Plavidla v rámci konstrukční kategorie 
D jsou považovaná za plavidla 
konstruovaná pro vlny do určující výšky 
0,3 m, s příležitostnými vlnami výšky
0,5 m, a typickou trvalou sílu větru 
dosahující stupeň 4 nebo nižší Beaufortovy 
stupnice. S takovými podmínkami se lze 
setkat v chráněných příbřežních vodách a 
v pobřežních vodách za pěkného počasí.
Odhaduje se, že vítr v nárazech může 
dosahovat až 13 m/s.

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh slaďuje definici konstrukční kategorie lodi s pojmy používanými 
harmonizovanou normou EN ISO 12217 a tím, co je nebo bude použito pro řadu jiných 
souvisejících harmonizovaných norem pro malá plavidla (např. EN ISO 12215, 6185, 15085, 
12216, 11812, 14946 atd.). Stávající konstrukční kategorie D zůstává zachována, avšak 
vypouští se zeměpisná oblast a druh navigace, neboť uživatel musí zohlednit podmínky 
týkající se síly větru a výšky vlny.

Pozměňovací návrh 28
Návrh směrnice
Příloha 1 – část A – bod 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Rekreační plavidla všech kategorií musí Plavidla všech kategorií musí být 
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být konstruována a vyrobena tak, aby 
odolala těmto parametrům z hlediska 
stability, vztlaku a dalších obdobných 
základních požadavků podle přílohy I a 
musí mít dobré schopnosti manévrování.

konstruována a vyrobena tak, aby odolala 
těmto parametrům z hlediska stability, 
vztlaku a dalších obdobných základních 
požadavků podle přílohy I a musí mít 
dobré schopnosti manévrování.

Or. en

Odůvodnění

„Konstrukční kategorie plavidel“ by se měla vztahovat také na „vodní skútry“, nejen na 
„rekreační plavidla“ tím, že se odkáže na definici „plavidla“ podle čl. 3 bodu 1, která 
zahrnuje všechna rekreační plavidla a také vodní skútry.

Pozměňovací návrh 29
Návrh směrnice
Příloha 1 – část A – bod 2 – podbod 2.1 – odst. 1 – položka 30

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30) země výroby, (30) umístění země výrobce,

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh má za cíl zlepšit vysledovatelnost, a vyjasňuje tedy, že umístění 
oficiálního sídla výrobce musí obsahovat 14timístné identifikační číslo spolu s kódem výrobce 
(MIC) (viz položka 29). Zpravodaj rovněž uvažoval o systému uplatňovaném v automobilovém 
odvětví, to však není vhodné vzhledem k tomu, že systém podobný identifikačnímu číslu 
vozidla, jež sestává z kódu výrobce a kódu výrobního závodu by vyžadoval změnu zavedeného 
mezinárodního systému pro identifikační čísla plavidel.

Pozměňovací návrh 30
Návrh směrnice
Příloha 1 – část A – bod 2 – podbod 2.2 – odstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě soukromého dovozu zahrnují 
kontaktní údaje a doporučení 
podle písmen a), d) a e) údaje a 
doporučení oznámeného subjektu, který 
provedl posouzení shody.

vypouští se

Or. en
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Odůvodnění

Tento požadavek není nutný, neboť identifikační číslo plavidla (CIN) již ukazuje totožnost 
oznámeného subjektu, takže vysledovatelnost je již v návrhu upravena a oznámený subjekt 
vždy tyto zprávy o shodě uchovává.

Pozměňovací návrh 31
Návrh směrnice
Příloha 1 – část A – bod 2 – podbod 2.2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2.2a. Štítek dovozce
Na každém plavidle musí být trvale 
upevněn štítek dovozce, umístěný 
odděleně od identifikačního čísla trupu, 
na kterém je uveden název dovozce, 
zapsaná obchodní firma nebo zapsaná 
ochranná známka a celá adresa.

Or. en

Odůvodnění

Požadavky na informace poskytované podle čl. 9 odst. 3 týkající se údajů o dovozci lze snáze 
splnit zařazením těchto informací na „štítek dovozce“, přičemž tento pozměňovací návrh 
opakuje podrobnější popis toho, co musí takový štítek obsahovat.

Pozměňovací návrh 32
Návrh směrnice
Příloha 1 – část A – bod 3 – podbod 3.3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Plavidlo musí být konstruováno tak, aby 
byly zabezpečeny charakteristiky vztlaku 
odpovídající konstrukční kategorii podle 
bodu 1.1 a nejvyššímu zatížení 
doporučenému výrobcem podle bodu 3.6.
Všechna obytná vícetrupová plavidla musí 
být konstruována tak, aby měla dostatečný 
vztlak k udržení se na hladině i 
v převrácené poloze.

Plavidlo musí být konstruováno tak, aby 
byly zabezpečeny charakteristiky vztlaku 
odpovídající konstrukční kategorii podle 
bodu 1.1 a nejvyššímu zatížení 
doporučenému výrobcem podle bodu 3.6.
Obytná vícetrupová plavidla, která jsou 
náchylná k převrácení trupu, musí být 
konstruována tak, aby měla dostatečný 
vztlak k udržení se na hladině i 
v převrácené poloze.

Or. en
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Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh zavádí ustanovení o riziku převrácení, které se u jednotlivých lodí 
značně liší.

Pozměňovací návrh 33
Návrh směrnice
Příloha 1 – část A – bod 3 – podbod 3.7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Všechna plavidla konstrukční kategorie A 
a B a plavidla konstrukční kategorie C a D 
s délkou trupu nad 6 metrů musí mít jedno 
nebo více míst pro uložení záchranného 
voru (vorů), dostatečně velkého (velkých), 
aby unesl (unesly) počet osob doporučený 
výrobcem, pro které je plavidlo 
konstruováno. Toto místo (místa) pro 
uložení voru (vorů) musí být vždy snadno 
přístupné.

Všechna rekreační plavidla konstrukční 
kategorie A a B a rekreační plavidla 
konstrukční kategorie C a D s délkou trupu 
nad 6 metrů musí mít jedno nebo více míst 
pro uložení záchranného voru (vorů), 
dostatečně velkého (velkých), aby unesl 
(unesly) počet osob doporučený výrobcem, 
pro které je plavidlo konstruováno. Toto 
místo (místa) pro uložení voru (vorů) musí 
být vždy snadno přístupné.

Or. en

Odůvodnění

Vybavovat personál plavidla záchranným vorem nebo mu ukládat, aby měl jedno nebo více 
míst pro uložení voru, je velmi nepraktické.

Pozměňovací návrh 34
Návrh směrnice
Příloha 1 – část A – bod 5 – podbod 5.2 – podbod 5.2.2 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Prostory nádrží na benzin musí být 
větrány.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh uvádí podrobnosti k požadavku na větrání, aby se zabránilo
chybám v provádění předpisů. Znovu do návrhu zavádí znění směrnice 1994/25, avšak 
omezuje požadavek pouze na nádrže na benzin, neboť v případě naftového paliva nemá 
větrání z hlediska bezpečnosti žádný vliv.
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Pozměňovací návrh 35
Návrh směrnice
Příloha 1 – část A – bod 5 – podbod 5.3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Je nutno věnovat pozornost jisticím 
zařízením chránícím všechny obvody proti 
přetížení a zkratům, s výjimkou obvodu 
startéru motoru napájeného z akumulátorů.

Je nutno věnovat pozornost vhodným 
jisticím zařízením chránícím všechny 
obvody proti přetížení a zkratům, 
s výjimkou obvodu startéru motoru 
napájeného z akumulátorů. Obvody 
elektrického pohonu jsou konstruovány a 
instalovány tak, aby se zabránilo jakékoli 
nechtěné interakci se všemi dalšími 
obvody. Instalace zajistí, aby zařízení ke 
skladování elektrické energie 
nepřekračovala maximální teplotu 
doporučenou výrobcem.

Or. en

Odůvodnění

S hybridními hnacími zařízeními se na plavidle mohou objevit nová rizika týkající se přehřátí 
akumulátorů s možným katastrofálním dopadem a prudkých nárůstů napětí z výkonného 
hybridního elektrického motoru, jež mohou vyřadit všechna elektronická zařízení na lodi 
z činnosti, včetně řízení motoru, nejsou-li náležitě izolovány od jiných obvodů. Druhá část 
odůvodnění se netýká českého znění.

Pozměňovací návrh 36
Návrh směrnice
Příloha 1 – část A – bod 5 – podbod 5.3 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro zabránění shromažďování plynů, které 
mohou vyvíjet akumulátory, musí být 
zajištěno větrání. Akumulátory musí být 
pevně uchyceny a chráněny proti vniknutí 
vody.

Pro zabránění shromažďování plynů, které 
mohou být vyvíjeny, musí být zajištěno 
větrání. Akumulátory musí být pevně 
uchyceny a chráněny proti vniknutí vody.

Or. en
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Pozměňovací návrh 37
Návrh směrnice
Příloha 1 – část A – bod 5 – podbod 5.5 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Všechna plavidla s pevně instalovaným 
plynovým zařízením musí mít uzavřený 
prostor pro uložení všech lahví na plyn.
Uzavřený prostor musí být oddělen od 
obytných prostorů, přístupný pouze zvenku 
a větrán ven, aby uniklý plyn byl vyveden 
mimo plavidlo.

Všechna plavidla s pevně instalovaným 
plynovým zařízením musí mít uzavřený 
prostor pro uložení všech lahví na plyn.
Uzavřený prostor musí být oddělen od 
obytných prostorů, přístupný pouze zvenku 
a větrán ven, aby uniklý plyn byl vyveden 
mimo plavidlo. Každé pevně instalované 
plynové zařízení musí být po instalaci 
vyzkoušeno.

Or. en

Odůvodnění

Je objasněn požadavek na bezpečnost, který se uvádí ve směrnici 1994/25 příloze IA odst. 5.5, 
což se pro základní požadavek v tomto návrhu směrnice podle zásad nového právního rámce 
považovalo za příliš podrobné. Zkoušení plynových zařízení po instalaci musí být explicitně 
zmíněno, neboť se z pohledu bezpečnosti na plavidle jedná o klíčovou otázku. Tento 
pozměňovací návrh zajišťuje zkoušení celého plynového zařízení, nejen jednotlivých přístrojů.

Pozměňovací návrh 38
Návrh směrnice
Příloha 1 – část B – bod 2 – podbod 2.3 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2.3. Zkušební cykly a referenční paliva: 2.3. Zkušební cykly:

Or. en

Odůvodnění

Na referenční paliva se vztahuje bod 2.5.

Pozměňovací návrh 39
Návrh směrnice
Příloha 1 – část C – bod 1 – podbod 1 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Podrobné požadavky
1a. Podrobné požadavky na měření úrovní 
emisí hluku plavidel jsou stanoveny 
v příslušné harmonizované normě.

Or. en

Odůvodnění

Směrnice 2003/44/ES uvádí, že emise hluku jsou určovány v souladu se zkouškami 
stanovenými v harmonizované normě. To bylo ze stávajícího návrhu vypuštěno, neboť byly 
v souladu se zásadami nového právního rámce vypuštěny veškeré odkazy na zvláštní 
harmonizované normy. Míra jistoty ohledně používání harmonizované normy pro měření 
hluku je definována ve výběru modulů v článku 23. Aby se však zajistilo, že se harmonizovaná 
norma bude opravdu používat, je zde převzato znění z přílohy A bodu 2.1.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Klíčové metriky odvětví a navržená oblast působnosti

Návrh nové směrnice o rekreačních plavidlech a vodních skútrech výrazným způsobem 
modernizuje stávající předpisy EU týkající se požadavků na bezpečnost a zlepšení vlivu na 
životní prostředí pro „plavidla“ konstruovaná pro soukromé využívání, jako je použití pro 
volnočasové, sportovní a tréninkové aktivity včetně toho, kdy se plavidla najímají, ať již 
s posádkou či bez ní.

„Plavidla“ v této směrnici znamenají plavidla s délkou od 2,5 do 24 m a zahrnují „rekreační 
plavidla“ (motorová plavidla a jachty včetně těch, které jsou vybavené vestavěným nebo 
přívěsným motorem) a „vodní skútry“, tedy v podstatě osobní plavidla, přičemž se jasně 
stanovuje, že předpisy se nyní týkají i těchto plavidel.

Je důležité si mít na paměti jednu odlišnost, a to že směrnice se vztahuje na rekreační plavidla 
a vodní skútry nehledě na to, zda jsou konstruované pro použití na moři nebo na 
vnitrozemských vodních cestách, nevztahuje se však na lodě, které jsou konstruované a 
používané pro komerční osobní dopravu (ty upravuje směrnice 2009/45/ES o osobních lodích 
a/nebo směrnice 2006/87/ES o plavidlech vnitrozemské plavby).

Tato směrnice tedy stručně řečeno zahrnuje vše od malých nafukovacích člunů s přívěsným 
motorem, jež je možné použít k rybaření na jezeře, až po velké motorové jachty, jaké můžete 
vidět na italské Riviéře.

Hlavními základními požadavky, které dotčená plavidla musejí splňovat, je stabilita a vztlak, 
bezpečnost motorových a elektrických zařízení a úroveň emisí výfukových plynů a emisí 
hluku. Hlavní prvky návrhu jsou tyto:

1) Modernizace úkonů s cílem sladit stávající pravidla se zásadami nového právního rámce.
Dále bude doplněno ustanovení pro zajištění obecné bezpečnosti, které znamená, že výrobky, 
na něž se vztahuje tato směrnice, mohou být uvedeny na trh, pouze pokud budou splněny 
obecné požadavky na bezpečnost stanovené v přílohách směrnice.

2) Další vyjasnění oblasti působnosti a definic.

3) Sblížení s harmonizovanými normami (viz dále).

4) Jsou zachovány mezní hodnoty emisí hluku, přičemž je možné, aby byla v citlivých 
zeměpisných oblastech přijata další opatření na vnitrostátní úrovni (typicky se jedná 
o předpisy upravující rychlost nebo minimální vzdálenost od břehu).

5) V zájmu lepší ochrany mořského prostředí povinná instalace fekálních nádrží nebo 
vlastních systémů na zpracování vody na plavidlech vybavených toaletami.

6) Pravidla týkající se posouzení shody po zhotovení, jež provádí fyzická nebo právnická 
osoba usazená v Unii, která uvádí výrobek, na nějž se vztahuje tato směrnice, na trh, a to 
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v případech, kdy výrobce ani jeho zplnomocnění zástupci neplní povinnost týkající se shody 
výrobku. To vyplývá z uplatňování platných předpisů, avšak nyní se to bude explicitně 
vztahovat i na vodní skútry; rovněž bude upřesněno postavení a povinnosti soukromých 
dovozců.

7) Povinnost připojovat označení CE se nyní rozšíří na veškeré vestavěné a záďové motory 
bez zabudovaného výfukového systému.

8) Aktualizovaná pravidla o emisích výfukových plynů a emisích hluku (viz níže).

9) Nová pravidla pro podávání zpráv. Za pět let musí členské státy EU podat Komisi zprávu 
o vymáhání ustanovení této směrnice.

10) Sladění s horizontálními předpisy o akreditaci, označení CE, dozoru nad trhem a kontrole 
výrobků, které jsou uváděny na trh v EU.

11) Zavedení pružnějších postupů posuzování shody.

Evropská komise provedla rozsáhlé konzultace s klíčovými zúčastněnými stranami včetně 
členských států, oznámených subjektů, evropského loďařského průmyslu (ve kterém výrazně 
dominují malé a střední podniky), výrobců motorů a sdružení plavby (uživatelů).

Zpravodaj vzal při přípravě tohoto návrhu v potaz široké zastoupení názorů dotčených stran a 
zdá se, že panuje obecná shoda, že návrh Komise je dobře vyvážený. To také vysvětluje, proč 
v tomto návrhu zprávy zpravodaj navrhl pouze malý počet v zásadě technických úprav a 
vyjasnění.

Zpravodaj se v pozměňovacích návrzích zaměřil na upravení definic s cílem zvýšit jejich 
přesnost a na vyjasnění přesné oblasti působnosti řady specifických ustanovení. Zpravodaj se 
snažil vyjasnit povinnosti dovozce, co se týče posouzení shody po zhotovení; zavedl návrhy 
na zlepšení vysledovatelnosti výrobků, upřesnění toho, kde je nutné označení CE, a zajistil 
také, že jsou zachovány stávající kontroly větších, potenciálně námořních plavidel, prováděné 
oznámenými subjekty. Zpravodaj rovněž považoval za nezbytné uvést více podrobností 
o tom, jak by mělo přesně vypadat uplatňování řady důležitých požadavků na bezpečnost 
(vztlak, elektřina, plyn a větrání palivových nádrží).

Zpravodaj se také rozhodl předložit aktualizovaný systém pro definování konstrukčních 
kategorií plavidel, který odstraňuje stávající vazbu mezi konstrukční kategorií a zamýšleným 
použitím podle zeměpisné polohy (např. plavby na volném moři nebo ve chráněných vodách) 
a namísto toho ponechává jako hlavní dva parametry sílu větru a výšku vlny, což je přesnější 
a vhodnější. Tato navrhovaná změna dále odráží pojmy, které jsou používané v příslušné 
mezinárodní harmonizované normě. Zpravodaj si zde však ponechává určitou zálohu, pokud 
se ukáže, že přizpůsobení se tomuto návrhu bude pro evropské výrobce příliš nákladné.
Zpravodaj zváží, zda požádá kolegy poslance o souhlas s tím, aby předtím, než budou tyto 
pozměňovací návrhy zachovány či staženy, zadal vypracování posouzení dopadů pouze 
výboru IMCO, protože tyto navrhované změny systému nebyly zahrnuty do posouzení 
dopadů provedeného Komisí, které daný návrh doplňuje.
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Celosvětové sladění

Návrh Komise slaďuje EU s nejnovějšími předpisy Agentury pro ochranu životního prostředí 
USA, a to jak pro zážehové, tak vznětové motory. To znamená, že Spojené státy, Kanada, EU 
a Japonsko budou mít stejné mezní hodnoty emisí pro lodní motory rekreačních plavidel, což 
by mělo mít silný motivační účinek na další jurisdikce, jako je Austrálie, – které zvažují 
regulaci tohoto odvětví – aby přijaly tento přístup.

Odvětví lodních motorů rekreačních plavidel je malé. Dokonce i u největšího segmentu 
v odvětví motorů (přívěsné motory) byl celkový celosvětový objem prodeje v roce 2009 jen 
457 000 jednotek napříč 105 skupinami motorů. Příští generace přívěsných motorů, motorů 
pro vodní skútry a vznětových naftových motorů používajících „následné zpracování“ včetně 
velmi významného vývoje a výrobních nákladů bude vyžadovat celosvětový přístup vedoucí 
k tomu, aby tyto motory byly dostupné. Návrh Komise představuje začátek tohoto procesu a 
pozměňovací návrh 19 má za cíl zajistit, aby tento celosvětový přístup byl zachován v příští 
etapě snižování emisí výfukových plynů.

Emise výfukových plynů

Obecně panuje pocit, že toto odvětví má na životní prostředí omezený dopad vzhledem 
k nízkému počtu plavidel v oběhu ve srovnání s jinými motorizovanými vozidly, k čemuž 
také přispívá klesající prodej od roku 2007 (prodej se snížil na polovinu) a používání těchto 
plavidel pouze na omezený počet hodin ročně. V souvislosti s tím tedy výrobní odvětví co 
možná nejvíce odsunulo ekologická hlediska v současnosti používaných technologií a 
podpořilo co nejrychlejší provádění za přijatelné náklady pro odvětví. Zpravodaj souhlasí 
se závěrem Komise uvedeným v posouzení dopadů, že navržené mezní hodnoty emisí 
výfukových plynů odrážejí to nejpřísnější, ale proveditelné snižování v daném čase.  

Návrh zavádí snížení mezních hodnot emisí CO pro určité kategorie zážehových spalovacích 
vestavěných a záďových motorů na benzin, k žádným změnám nedochází u naftových 
(vznětových) motorů, které v každém případě vytvářejí nízké hladiny emisí CO. Významnější 
snížení všech tří škodlivin (HC, NOx a CO) u zážehových motorů je možné pouze 
prostřednictvím následného zpracování výfukových plynů zavedením technologie řízeného 
třícestného katalyzátoru, která však bohužel dosud nebyla u přívěsných motorů a motorů pro 
vodní skútry dostatečně rozvinuta. Objevují se zde fyzické překážky a toto odvětví si potřebné 
investice v této chvíli nemůže dovolit.

V návrhu je obsaženo snížení celkových emisí HC a NOx u přívěsných motorů a vodních 
skútrů nejméně o 25 %, k dosažení tohoto cíle je však nutné navýšení CO. Dochází zde zcela 
jasně ke konfliktu cílů spalování. Když se emise HC a NOx sníží, dojde tím ke zvýšení emisí 
CO. Zpravodaj kolegy poslance naléhavě žádá, aby to měli na paměti a podpořili návrhy 
Komise ohledně tohoto bodu, který je z hlediska ochrany životního prostředí v souvislosti 
s emisemi klíčový.

Zpravodaj však již zaznamenal snahy odvětví o včasné splnění požadavků týkajících se emisí 
a podporuje zkrácení přechodného období, které původně navrhla Komise, a také, abychom 
měli pro většinu motorů plně fungující předpisy do konce roku 2014 (viz PN 20). Delší 
přechodné období by se omezilo na přívěsné zážehové motory s výkonem nižším než 
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15 kilowattů, a pouze pokud jsou vyráběné malými a středními podniky, kde je potřeba více 
času, viz návrh Komise v čl. 58 odst. 2.

Zpravodaj dále předložil pozměňovací návrh na podporu zdokonalení biopaliv a navrhl také, 
aby Komise do pěti let prozkoumala možnost zavedení další nové etapy snižování emisí 
z motorů.

Emise hluku

Předběžné diskuse ve výboru naznačují, že se poslanci Evropského parlamentu budou 
podrobněji zabývat úrovněmi emisí hluku v prostředí. Zpravodaj by byl v tomto ohledu také 
rád, kdyby kolegové poslanci měli na paměti fyzické překážky ohledně jakéhokoli zlepšování 
požadavků, jež navrhla Komise po konzultaci se zúčastněnými stranami.

Pro osvětlení situace zpravodaj uvádí, že po rozsáhlém měření hluku u lodí, jež provedly 
průmyslové subjekty, byl shromážděn soubor údajů o akustickém tlaku plavidel se záměrem 
vytvořit jak mezní hodnoty směrnice, tak také zajistit zkušební normu ISO. Výsledky byly 
nezávisle potvrzeny projektem šestého rámcového programu. Při vlečení běžného rychlého 
člunu o délce 5,5 m při rychlosti 70 km/hod bylo zjištěno, že hluk z trupu na vodě při 
vzdálenosti 25 m od mikrofonu = 72dB. Výrobci motorů souhlasili, že jejich motory by 
neměly být hlučnější než lodní trup, a bylo dosaženo některých konstrukčních změn s cílem 
splnit tuto mezní hodnotu. Hluk trupu a motoru, každý 72 dB, je sloučen do hodnoty 75 dB, 
což je požadavek stanovený touto směrnicí. U menších lodí a motorů byly zkoumány hodnoty 
nižší a pro zařízení s několika motory bylo nutné zavést toleranci 3 dB.

Dnes jsou zkušební metody vyjádřeny v harmonizované normě EN ISO 14509 části 1. Mezní 
hodnoty uvedené v tomto návrhu představují to, čeho lze dosáhnout se současnou konstrukcí 
plavidel. Zpravodaj se domnívá, že hluk motoru nemůže nijak významně přispět k tomu, aby 
se akustický tlak lodi dále snížil. Pokud by byl například cíl pro další snížení akustického 
tlaku motoru navržen na 10 dB (což není dosažitelné), celkové úrovně hluku lodi by se snížily 
pouze o 3 dB. Zpravodaj dospěl k závěru, že jakákoli výrazně přísnější opatření týkající se 
hluku by vyžadovala celkovou změnu konstrukce plavidel, což by mělo negativní dopady na 
obytný prostor, a zejména na bezpečnost (síla trupu, stabilita lodi a její plavbyschopnost).

Vzhledem k tomu, že lodě většinou neplují po hladkém povrchu, představují hlavní složku 
hluku lodi vlny dopadající na trup. Hluk může být problém na malých nebo klidných jezerech 
nebo některých úsecích řeky či kanálu, ovšem jednoznačně tomu tak není ve většině reálných 
životních situací. Vnímání veřejností může být ovlivněno též velkým množstvím lodí na 
vodách, jež pocházejí z doby před zavedením limitů hladiny akustického tlaku v EU. Hluk 
dále také souvisí s chováním uživatele, nikoli jen s použitou technologií, takže je ho v každém 
případě nejlepší redukovat patřičným omezením rychlosti a policejní kontrolou. Zpravodaj by 
doporučoval, aby kolegové poslanci návrh Komise týkající se emisí hluku neměnili.


