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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Návrh Evropské komise týkající se revize směrnice o rekreačních plavidlech (94/25/ES) má 
za cíl zmírnit negativní vliv rekreačních plavidel a vodních skútrů na životní prostředí, čehož 
se má docílit přezkumem mezních hodnot pro emise výfukových plynů u lodních motorů, 
mezních hodnot emisí hluku a výraznou modernizací stávajících požadavků na bezpečnost.
Dalším cílem této iniciativy je zajistit rovné regulační podmínky ve vztahu k hlavním 
obchodním partnerům EU a hladké fungování vnitřního trhu s plavidly. Návrh se týká 
motorových plavidel, plachetnic, vodních skútrů, jejich motorů a součástí, které nejsou 
využívány ke komerčním účelům. Nový právní předpis by měl podle očekávání vstoupit 
v platnost nejpozději v polovině roku 2015. 

Emise výfukových plynů 

Revidovaná směrnice stanovuje přísnější mezní hodnoty pro oxidy dusíku (NOx) 
a uhlovodíky (HC), čímž se limity pro emise výfukových plynů u lodních motorů rekreačních 
plavidel dostanou na úroveň limitů stanovených přísnějšími pravidly platnými v USA. Budou-
li na trzích EU, USA, Kanady a Japonska platit pro emise výfukových plynů stejné mezní 
hodnoty, přinese to výrobcům v EU úspory v nákladech na vývoj, výrobu a certifikaci jejich 
produktů. Navrhovatel souhlasí s Komisí a se zpravodajem věcně příslušného výboru 
v následujících bodech. Navržené mezní hodnoty emisí výfukových plynů odrážejí to 
nejpřísnější a zároveň proveditelné snižování v daném čase. Významnější snížení všech tří 
škodlivin (HC, NOx a CO) u zážehových motorů je možné pouze prostřednictvím následného 
zpracování výfukových plynů zavedením technologie třícestného katalyzátoru. Tato 
technologie však dosud bohužel nebyla dostatečně rozvinuta a vyžadovala by si investice, 
které si toto odvětví v současné chvíli nemůže dovolit. Navrhovatel dále souhlasí s návrhem 
Komise, pokud jde o stanovení tříletého přechodného období pro všechny výrobce motorů a 
dalšího tříletého přechodného období pro malé a střední podniky vyrábějící zážehové přívěsné 
motory ≤ 15 kW, čímž by se mělo zajistit, že hospodářské a sociální ztráty budou minimální.

Je třeba ocenit i to, že Komise v zájmu ochrany životního prostředí navrhuje nové konstrukční 
požadavky na povinnou instalaci fekálních nádrží nebo systémů na zpracování vody, neboť 
tato opatření zabrání vypouštění odpadních vod do moře. 

Emise hluku 

Navrhovatel podporuje návrh Komise zachovat stávající mezní hranice pro emise hluku, 
jelikož veškeré jejich další snížení by vyžadovalo značný zásah do konstrukce motoru. Je 
třeba pamatovat na to, že hluk, který vydávají rekreační plavidla, ovlivňuje mnoho faktorů, 
jako jsou vlastnosti motoru, velikost trupu plavidla, koncentrace plavidel, rychlost plavidla, 
chování jeho uživatele či zeměpisné a povětrnostní podmínky. Proto směrnice umožňuje 
přijmout vnitrostátní opatření stanovující přísnější limity, např. pokud jde o rychlost, 
minimální vzdálenost od pobřeží či zákaz plavení v určitých oblastech. Navrhovatel se 
domnívá, že výměna názorů mezi členskými státy ohledně osvědčených postupů by podpořila 
přiměřenost příslušných vnitrostátních ustanovení a napomohla přijetí vhodných opatření.
V této souvislosti navrhovatel poukazuje na několik soudních případů, kterými se zabýval 
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Soudní dvůr Evropské unie (zejména na případy C-142/05 a C-433/05). Pozměňovací návrhy 
2 a 5 Komisi vyzývají, aby tento proces umožnila.

Požadavky na bezpečnost

Navrhovatel zdůrazňuje nutnost přijmout nové obecné ustanovení o bezpečnosti, které bude 
sloužit jako právní základ pro stažení nebezpečných plavidel z trhu, pokud z obecného 
hlediska nebudou splňovat bezpečnostní požadavky směrnice nebo budou ohrožovat 
bezpečnost a zdraví osob, majetek či životní prostředí. 

Navrhovatel oceňuje stanovení přísnějších povinností pro výrobce, dovozce a distributory, 
pokud jde o prokazování shody jejich produktů (tj. označení CE) na základě vhodných 
postupů pro posouzení shody. Vzhledem k tomu, že většina soukromě dovážených plavidel je 
dovážena ze třetích zemí, je potěšitelné, že se požadavky směrnice ohledně posouzení shody 
po zhotovení budou nyní výslovně vztahovat i na soukromé dovozce. Má-li se však zajistit, že 
tato plavidla budou přísnější požadavky této směrnice splňovat, je třeba, aby členské státy 
zajistily provádění přiměřených a účinných kontrol jak na vnějších hranicích EU, tak uvnitř 
Unie samotné.

Hybridní technologie

Navrhovatel se domnívá, že technologický vývoj hybridních motorů pro účely rekreačních 
plavidel by se měl v této směrnici zohlednit jako inovativní řešení pohonných systémů.
Pozměňovací návrhy 1, 3, 6 a 7 zajišťují, že se směrnice bude zabývat i inovacemi v oblasti 
pohonných systémů a zkušebními cykly pro hybridní motory.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro dopravu a cestovní ruch vyzývá Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů jako 
věcně příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) V budoucnu by měla být rovněž 
přijata vhodná opatření pro 
shromažďování údajů o emisích oxidu 
uhličitého (CO2) z motorů rekreačních 
plavidel a vodních skútrů.
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Odůvodnění

Má-li se problém nejprve posoudit a poté také řešit, je třeba vypočítat uhlíkovou stopu šesti 
milionů rekreačních plavidel a vodních skútrů. Komise uvádí, že o emisích uhlíku z 
rekreačních plavidel a vodních skútrů stále neexistuje žádná evidence.

Pozměňovací návrh 2

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 
definici „hnacího motoru“ uvedenou ve 
směrnici 94/25/EHS, aby zahrnovala 
rovněž inovativní řešení pohonných 
systémů.

Odůvodnění

Smyslem tohoto pozměňovacího návrhu je rozšířit definici „hnacích motorů“, jelikož uvedená 
směrnice dosud nezahrnuje nové hybridní technologie, které již nyní existují a které se v 
budoucnosti mohou rozšířit.

Pozměňovací návrh 3

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12a) S ohledem na specifickou povahu 
podnikatelské činnosti malých a středních 
podniků, které vyrábějí rekreační plavidla 
a vodní skútry, je třeba těmto malým 
a středním podnikům poskytnout zvláštní
formu podpory vzhledem k významnému 
investičnímu zatížení souvisejícímu 
s tímto podnikáním.
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Pozměňovací návrh 4

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Při uvedení výrobku, na nějž se 
vztahuje tato směrnice, na trh, by na něm 
dovozci měli uvést své jméno a adresu, na 
níž je lze kontaktovat. Pokud to velikost 
nebo povaha částí neumožňuje, měly by být 
možné výjimky.

(15) Při uvedení výrobku, na nějž se 
vztahuje tato směrnice, na trh, by na něm 
dovozci měli uvést své jméno a adresu, na 
níž je lze kontaktovat. Pokud to velikost 
nebo povaha části neumožňuje, dodají 
dovozci příslušnou dokumentaci, podle 
které je možné tuto část určit.

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. Komise by 
měla umožnit výměnu osvědčených 
postupů mezi členskými státy ohledně 
uplatňování článku 5 této směrnice tím, že 
pro tuto výměnu stanoví vhodný systém.

Odůvodnění

Navrhovatel je toho názoru, že budou-li si mezi sebou členské státy vyměňovat názory ohledně 
osvědčených postupů při uplatňování článku 5, pomůže se tím předejít nepřiměřeným 
opatřením. Domnívá se rovněž, že Komise by měla tuto výměnu podporovat.
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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 
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 
důležité, aby Komise v průběhu přípravné 
práce prováděla náležité konzultace, včetně 
konzultací na odborné úrovni.

(39) V zájmu zohlednění pokroku v oblasti 
technických poznatků a nových vědeckých 
důkazů by měla být pravomoc přijímat 
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 za účelem 
zahrnutí zkušebních cyklů pro hybridní 
motory a zavedení zkušebních paliv s 
příměsí biopaliv do tabulky zkušebních 
paliv, jakmile budou tato zkušební paliva 
mezinárodně uznána, a za účelem změny 
příloh V, VII a IX svěřena Komisi. Je 
důležité, aby Komise v průběhu přípravné 
práce prováděla náležité konzultace, včetně 
konzultací na odborné úrovni.

Odůvodnění

Tímto pozměňovacím návrhem se do směrnice zahrnují hybridní systémy, které Komise do 
konečného návrhu směrnice kvůli nedostatku informací v té době nezačlenila.

Pozměňovací návrh 7

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 44

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(44) Členské státy by měly stanovit 
pravidla pro ukládání sankcí použitelná 
v případě porušení této směrnice a zajistit 
jejich uplatňování. Tyto sankce by měly 
být účinné, přiměřené a odrazující.

(44) Členské státy by měly stanovit 
pravidla pro ukládání sankcí použitelná 
v případě porušení této směrnice a zajistit 
jejich uplatňování ze strany subjektů, které 
jsou pro tento účel jasně určeny, nebo 
příslušných vnitrostátních úřadů. Tyto 
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sankce by měly být účinné, přiměřené 
a odrazující a měly by se uplatňovat bez 
zbytečných průtahů.

Pozměňovací návrh 8

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 2 – písm. a – bod xiii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

xiii) na obojživelných plavidlech; xiii) na obojživelných plavidlech 
schopných provozu na vodě i na souši;

Pozměňovací návrh 9

Návrh směrnice
Čl. 3 – bod 5

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;

Odůvodnění

Hybridní technologie ve směrnici původně uvedeny nebyly, a proto se tímto pozměňovacím
návrhem zajišťuje, aby všechny typy hybridních zařízení musely odpovídat požadavkům na 
emise výfukových plynů uvedeným v příloze I.B.

Pozměňovací návrh 10

Návrh směrnice
Článek 5 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Ustanovení této směrnice nebrání 
členským státům v přijímání předpisů pro 
plavbu v určitých vodách za účelem 
ochrany životního prostředí, struktury 
vodních cest a zajištění vodních cest, za 
předpokladu, že tyto předpisy nevyžadují 

Ustanovení této směrnice nebrání 
členským státům v přijímání předpisů pro 
plavbu v určitých vodách za účelem 
ochrany životního prostředí, a to i jeho 
ochrany před znečištění hlukem, struktury 
vodních cest a zajištění vodních cest, za 



AD\899205CS.doc 9/12 PE483.496v02-00

CS

úpravu plavidla, které je v souladu s touto 
směrnicí.

předpokladu, že tyto předpisy nevyžadují 
úpravu plavidla, které je v souladu s touto 
směrnicí, a že tyto předpisy jsou 
odůvodněné a přiměřené. Komise 
zprostředkuje mezi členskými státy 
výměnu osvědčených postupů a stanoví 
pro tuto výměnu vhodný systém.

Odůvodnění

Navrhovatel je toho názoru, že budou-li si mezi sebou členské státy vyměňovat názory ohledně 
osvědčených postupů při uplatňování článku 5, pomůže se tím předejít nepřiměřeným 
opatřením. Domnívá se rovněž, že Komise by měla tuto výměnu podporovat.

Pozměňovací návrh 11

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;

Odůvodnění

Navrhovaná změna má docílit toho, aby se návrh směrnice v rámci pravomocí svěřených 
Komisi zabýval i zkušebními cykly hybridů poté, co bude podoba společného souboru těchto 
zkušebních cyklů mezinárodně schválena.

Pozměňovací návrh 12

Návrh směrnice
Čl. 50 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Přenesení pravomoci uvedené 
v článku 49 platí na dobu neurčitou od 
data stanoveného v článku 60.

2. Přenesení pravomoci uvedené 
v článku 49 platí po dobu sedmi let od data 
stanoveného v článku 60. Nejpozději do 
devíti měsíců před koncem tohoto 
sedmiletého období Komise vypracuje 
zprávu o přenesení pravomoci. Přenesení 
pravomoci se automaticky prodlužuje 
o stejně dlouhá období, pokud Evropský 
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parlament nebo Rada nevysloví proti 
tomuto prodloužení námitku nejpozději tři 
měsíce před koncem každého z těchto 
období.

Pozměňovací návrh 13

Návrh směrnice
Příloha 1 – část A – bod 2.3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Plavidlo musí být konstruováno tak, aby 
bylo na minimum sníženo nebezpečí 
přepadnutí přes palubu a usnadněno zpětné 
vstoupení na plavidlo.

Plavidlo musí být konstruováno tak, aby 
bylo na minimum sníženo nebezpečí 
přepadnutí přes palubu a usnadněno zpětné 
vstoupení na plavidlo. Prostředky zpětného 
vstoupení na plavidlo musí být pro osobu, 
která se ocitne ve vodě, dostupné či 
použitelné bez pomoci druhé osoby.

Odůvodnění

Konstrukce vodního skútru by měla z bezpečnostních důvodů umožňovat zpětné vstoupení na 
plavidlo bez cizí pomoci, což je mimořádně důležité zejména ve studené vodě. Pozměňovací 
návrh rovněž uvádí text do souladu s požadavky platnými v USA.

Pozměňovací návrh 14

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

Je nutno věnovat pozornost náležitým 
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. Konstrukčně se zajistí, aby teplota 
zařízení shromažďujících elektrickou 
energii nepřesáhla maximální teplotní 
limity doporučené výrobcem. Pro 
zabránění shromažďování výbušných 
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plynů, které se mohou uvolňovat, musí být 
zajištěno větrání. Akumulátory musí být 
pevně uchyceny a chráněny proti vniknutí 
vody.

Odůvodnění

Hybridní hnací zařízení mohou pro plavidla znamenat nová rizika spojená s přehřátím 
akumulátorů, jež může mít katastrofální následky, a s prudkým nárůstem napětí z výkonného 
hybridního elektrického motoru, jež může – není-li náležitě izolováno od ostatních obvodů –
vyřadit všechna elektronická zařízení na lodi, včetně řízení motoru, z činnosti. Tam, kde je 
třeba zachovat funkčnost radiového/bezpečnostního zařízení i při výpadku elektřiny v obvodu 
elektrického pohonu, musí mít takové zařízení vlastní elektrický obvod.
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