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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Namen predloga Evropske komisije za revizijo direktive o plovilih za rekreacijo (94/25/ES) je 
izboljšanje ekološke učinkovitosti plovil za rekreacijo in osebnih plovil, pri čemer se predlaga 
sprememba mejnih vrednosti emisij izpušnih plinov motorjev pomorskih plovil in mejnih 
vrednosti hrupa ter precejšnja posodobitev sedanjih varnostnih zahtev. Pobuda ima še en 
namen – zagotoviti enake regulativne pogoje z glavnimi trgovinskimi partnerji EU ter 
nemoteno delovanje notranjega trga plovil, zajema pa motorne čolne, jadrnice, osebna plovila 
(vodne skuterje), njihove motorje in sestavne dele, ki se ne uporabljajo v komercialne 
namene. Nova zakonodaja naj bi začela veljati sredi leta 2015. 

Emisije izpušnih plinov

Direktiva z določitvijo strožjih mejnih vrednosti za emisije dušikovih oksidov (NOx) in 
ogljikovodikov (HC) usklajuje ureditev glede emisij pomorskih plovil za rekreacijo s 
(strožjimi) predpisi, ki veljajo v Združenih državah Amerike. Enake mejne vrednosti za 
emisije na trgih EU, Združenih držav Amerike, Kanade in Japonske bodo proizvajalcem iz 
EU omogočile varčevanje pri stroških, povezanih z razvojem, proizvodnjo in certificiranjem 
proizvodov. Pripravljavec mnenja se strinja s Komisijo in poročevalcem pristojnega odbora, 
da so predlagane mejne vrednosti za emisije izpušnih plinov izredno visoke, a meni, da je 
njihovo zmanjšanje v zastavljenem roku izvedljivo. Večje zmanjšanje mejnih vrednosti emisij 
vseh treh onesnaževalcev (ogljikovodikov, dušikovih oksidov in ogljikovega monoksida) za 
motorje na prisilni vžig je mogoče le z naknadno obdelavo izpušnih plinov s tehnologijo 
tristeznega katalizatorja, ki žal še ni dovolj razvita, industrija pa v tem času nima sredstev za 
potrebne investicije. Strinja se tudi s triletnim prehodnim obdobjem za vse proizvajalce 
motorjev ter dodatnimi tremi leti za mala in srednja podjetja, ki proizvajajo zunajkrmne 
motorje na prisilni vžig v kategoriji < 15 kW, s čimer bi zagotovili, da bodo ekonomske in 
socialne izgube čim manjše. 

Iz ekoloških razlogov je treba podpreti predlog Komisije o uvedbi zahteve za namestitev 
zbiralnih posod ali sistemov za čiščenje vode na krovu plovila, saj preprečuje odvajanje 
odplak v morje. 

Emisije hrupa

Pripravljavec mnenja podpira predlog Komisije za ohranitev sedanjih mejnih vrednosti emisij 
hrupa, saj bi bilo treba v nasprotnem primeru motorje bistveno preoblikovati. Zavedati se je 
treba, da hrup plovil za rekreacijo povzročajo različni dejavniki – motor, trup, količina plovil, 
hitrost, vedenje uporabnikov, lokacija in vremenske razmere, zato direktiva omogoča sprejetje 
nacionalnih ukrepov za uvedbo strožjih mejnih vrednosti, kot so omejitev hitrosti, minimalna 
oddaljenost od obale ali prepoved plovil na nekaterih območjih. Pripravljavec meni, da bi 
izmenjava mnenj med državami članicami o najboljši praksi spodbujala sorazmernost 
nacionalnih določb in omogočila sprejetje ustreznih ukrepov. V zvezi s tem se sklicuje na 
nekatere zadeve Sodišča Evropske unije (zlasti zadevi C-142/05 in C-433/05). V predlogih 
spremembe 2 in 5 Komisijo poziva, naj spodbuja izmenjavo mnenj o najboljši praksi.

Varnostne zahteve
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Pripravljavec mnenja poudarja pomen nove splošne varnostne klavzule, ki je pravna podlaga 
za umik nevarnih plovil, ki ne izpolnjujejo varnostnih zahtev direktive ali na splošno ogrožajo 
varnost in zdravje ljudi, premoženje ali okolje. 

Podpira strožje zahteve za proizvajalce, uvoznike in distributerje, ki morajo dokazati 
skladnost proizvodov z ustreznimi postopki za ugotavljanje skladnosti (z oznako EC). Za 
zasebne uvoznike bi morale sedaj izrecno veljati zahteve iz direktive v zvezi z ugotavljanjem 
skladnosti po izdelavi, saj je večina zasebno uvoženih plovil uvožena iz tretjih držav. Vendar 
morajo države članice za zagotovitev skladnosti teh plovil z okrepljenimi zahtevami iz te 
direktive poskrbeti za izvajanje ustreznega in učinkovitega preverjanja, tako na zunanjih 
mejah EU kot znotraj Unije.

Hibridne tehnologije

Pripravljavec mnenja meni, da bi bilo treba v direktivi kot inovativno rešitev za pogonske 
sisteme upoštevati razvoj tehnologije hibridnih motorjev za plovila za rekreacijo. Predlogi 
spremembe 1, 3, 6 in 7 zagotavljajo, da bodo inovativne rešitve za pogonske sisteme in 
preskusni cikli za hibridne motorje zajeti v direktivi.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za promet in turizem poziva Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov kot pristojni 
odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog direktive
Uvodna izjava 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4a) V prihodnosti bi bilo treba sprejeti 
tudi ustrezne ukrepe za zbiranje podatkov 
o emisijah ogljikovega dioksida (CO2) iz 
motorjev plovil za rekreacijo in osebnih 
plovil.
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Obrazložitev

Izračunati bi bilo treba ogljični odtis šestih milijonov plovil za rekreacijo in osebnih plovil, 
da bi najprej ocenili razsežnost problema ter ga šele nato poskusili odpraviti. Po poročanju 
Komisije še vedno ni registra ogljikovih emisij iz plovil za rekreacijo in osebnih plovil.

Predlog spremembe 2

Predlog direktive
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Primerno je določiti tudi opredelitvi 
pojmov „plovilo, zgrajeno za lastno 
uporabo“ in „zasebni uvoznik“, ki sta 
specifična za ta sektor, da se olajšata 
razumevanje in enotna uporaba te 
direktive.

(8) Primerno je določiti tudi opredelitvi 
pojmov „plovilo, zgrajeno za lastno 
uporabo“ in „zasebni uvoznik“, ki sta 
specifična za ta sektor, da se olajšata 
razumevanje in enotna uporaba te 
direktive. Opredelitev pogonskega motorja 
iz Direktive 94/25/EGS je treba razširiti, 
da bo zajemala tudi inovativne rešitve za 
pogonske sisteme.

Obrazložitev

Namen tega predloga spremembe je razširitev opredelitve pogonskih motorjev, saj v direktivi 
niso bile zajete nove hibridne tehnologije, ki bi se utegnile v prihodnosti bolj razširiti.

Predlog spremembe 3

Predlog direktive
Uvodna izjava 12 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12a) Glede na posebno naravo dejavnosti 
malih in srednjih podjetij, ki proizvajajo 
plovila za rekreacijo in osebna plovila bi 
morala biti ta podjetja deležna posebne 
podpore, saj je s tovrstno dejavnostjo 
povezano precejšnje naložbeno breme.

Predlog spremembe 4

Predlog direktive
Uvodna izjava 15
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Pri dajanju izdelka, zajetega s to 
direktivo, na trg bi morali uvozniki na 
izdelku navesti svoje ime in naslov, na 
katerem so dosegljivi. Izjema bi morali biti 
primeri, v katerih velikost ali narava 
sestavnega dela ne omogočata take 
navedbe.

(15) Pri dajanju izdelka, zajetega s to 
direktivo, na trg bi morali uvozniki na 
izdelku navesti svoje ime in naslov, na 
katerem so dosegljivi. Če velikost ali 
narava sestavnega dela ne omogočata take 
navedbe, bi morali priložiti 
dokumentacijo, na podlagi katere bi se ga 
dalo opredeliti.

Predlog spremembe 5

Predlog direktive
Uvodna izjava 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(26) V skladu z načelom subsidiarnosti 
določbe te direktive ne bi smele vplivati na 
pravico držav članic, da za plovbo po 
nekaterih vodah določijo zahteve, ki se jim 
zdijo potrebne zaradi varstva okolja, 
strukture plovnih poti in zagotavljanja 
varnosti na plovnih poteh, če take določbe 
ne vključujejo spremembe plovila za 
rekreacijo, ki je skladno s to direktivo. 

(26) V skladu z načelom subsidiarnosti 
določbe te direktive ne bi smele vplivati na 
pravico držav članic, da za plovbo po 
nekaterih vodah določijo zahteve, ki se jim 
zdijo potrebne zaradi varstva okolja, 
strukture plovnih poti in zagotavljanja 
varnosti na plovnih poteh, če te določbe ne 
zahtevajo spremembe plovila za rekreacijo, 
ki je skladno s to direktivo, ter so 
upravičene in sorazmerne z zadanim 
ciljem. Komisija bi morala z vzpostavitvijo 
ustreznega namenskega sistema 
spodbujati izmenjavo najboljše prakse 
med državami članicami o izvajanju 
člena 5.

Obrazložitev

Izmenjava mnenj med državami članicami o najboljši praksi pri izvajanju člena 5 bi 
preprečila sprejetje nesorazmernih ukrepov, kar bi morala Komisija spodbujati.
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Predlog spremembe 6

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, 
tudi s strokovnjaki.

(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, 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.

Obrazložitev

Predlog spremembe v direktivo uvaja hibridne sisteme, ki jih Komisija zaradi pomanjkanja 
informacij v času priprave končnega predloga ni upoštevala.

Predlog spremembe 7

Predlog direktive
Uvodna izjava 44

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(44) Države članice morajo določiti pravila 
o sankcijah za kršitve te direktive in 
zagotoviti njihovo izvajanje. Te kazni 
morajo biti učinkovite, sorazmerne in 
odvračilne.

(44) Države članice morajo določiti pravila 
o sankcijah za kršitve te direktive in 
zagotoviti, da jih izvajajo v ta namen 
določene službe ali služba države članice. 
Te kazni bi morale biti učinkovite, 
sorazmerne in odvračalne, veljati pa bi 
morale začeti takoj.

Predlog spremembe 8
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Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 2 – točka a – točka xiii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(xiii) amfibijska plovila; (xiii) amfibijska plovila, ki se lahko 
premikajo tako po vodi kot po kopnem;

Predlog spremembe 9

Predlog direktive
Člen 3 – točka 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. „pogonski motor“ pomeni kateri koli
motor z notranjim zgorevanjem na prisilni 
ali kompresijski vžig, ki se uporablja za 
pogonske namene;

5. „pogonski motor“ pomeni vsak motor z 
notranjim zgorevanjem na prisilni ali 
kompresijski vžig, ki se neposredno ali 
posredno uporablja za pogonske namene;

Obrazložitev

Predlog spremembe zagotavlja, da bodo vsi tipi hibridnih naprav skladni z zahtevami glede 
emisij izpušnih plinov iz priloge I.B, saj v predlogu direktive ni bila upoštevana tehnologija 
hibridnih sistemov.

Predlog spremembe 10

Predlog direktive
Člen 5 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Določbe te direktive državam članicam ne 
preprečujejo sprejetja določb za plovbo po 
nekaterih vodah v zvezi z varstvom okolja, 
strukturo plovnih poti in zagotavljanjem 
varnosti na plovnih poteh, če take določbe 
ne vključujejo spremembe plovila za 
rekreacijo, skladnega s to direktivo.

Določbe te direktive državam članicam ne 
preprečujejo sprejetja določb za plovbo po 
nekaterih vodah v zvezi z varstvom okolja, 
tudi z varstvom pred hrupom, strukturo 
plovnih poti in zagotavljanjem varnosti na 
plovnih poteh, če te določbe ne zahtevajo
spremembe plovila za rekreacijo, 
skladnega s to direktivo, ter če so 
upravičene in sorazmerne. Komisija bi 
morala spodbujati izmenjavo najboljše 
prakse med državami članicami in v ta 
namen vzpostaviti ustrezen sistem za 
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izmenjavo.

Obrazložitev

Izmenjava mnenj med državami članicami o najboljši praksi pri izvajanju člena 5 bi 
preprečila sprejetje nesorazmernih ukrepov, kar bi morala Komisija spodbujati.

Predlog spremembe 11

Predlog direktive
Člen 49 – odstavek 1 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) točka 2.3.1 dela B Priloge I, 
vključitev preskusnih ciklov za hibridne 
pogonske motorje;

Obrazložitev

Predlog spremembe določa, da se v okviru prenosa pooblastil na Komisijo vključijo preskusni 
cikli za hibride, ko bo na mednarodni ravni dosežen dogovor o skupnem naboru tovrstnih 
testnih ciklov.

Predlog spremembe 12

Predlog direktive
Člen 50 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Pooblastilo iz člena 49 se prenese za 
nedoločen čas od datuma, navedenega v 
členu 60.

2. 2. Pooblastilo iz člena 49 se prenese za 
obdobje sedmih let od datuma, navedenega 
v členu 60. Komisija najpozneje devet 
mesecev pred koncem sedemletnega 
obdobja pripravi poročilo o prenesenem 
pooblastilu. Prenos pooblastila se 
samodejno podaljša za enako obdobje, 
razen če Evropski parlament ali Svet 
nasprotuje temu podaljšanju najpozneje 
tri mesece pred koncem vsakega obdobja.

Predlog spremembe 13
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Predlog direktive
Priloga 1 – točka A – točka 2.3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Plovilo je zgrajeno tako, da je tveganje 
padca čez krov kar najmanjše in da 
omogoča vrnitev na krov.

Plovilo je zgrajeno tako, da je tveganje 
padca čez krov kar najmanjše in da 
omogoča vrnitev na krov. Osebi v vodi je 
krov dostopen oziroma se lahko nanj vrne 
brez pomoči.

Obrazložitev

Zasnova plovila bi morala zaradi varnostnih razlogov osebam v vodi omogočiti, da se na krov 
vrnejo brez pomoči, kar je še zlasti pomembno v hladnih vodnih razmerah. Namen tega 
predloga spremembe je tudi uskladitev besedila z veljavnimi zahtevami v ZDA.

Predlog spremembe 14

Predlog direktive
Priloga I – del A – točka 5 – točka 5.3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Zagotovi se zaščita pred preobremenitvijo 
in kratkim stikom vseh vezij, ki se napajajo 
iz akumulatorjev, razen vezij za zagon 
motorja. Zagotovi se prezračevanje za 
preprečevanje zbiranja plinov, ki jih lahko 
izločajo akumulatorji. Akumulatorji so 
čvrsto pritrjeni in zavarovani pred vdorom 
vode.

Zagotovi se ustrezna zaščita pred 
preobremenitvijo in kratkim stikom vseh 
vezij, razen vezij za zagon motorja, ki se 
napajajo iz akumulatorjev. Električna 
pogonska vezja so načrtovana in vgrajena 
tako, da preprečijo vse neželene 
medsebojne vplive z drugimi vezji. Sistem 
zagotavlja, da naprave za shranjevanje 
električne energije ne presežejo mejnih 
temperaturnih vrednosti, ki jih priporoča 
proizvajalec. Zagotovi se prezračevanje za 
preprečitev zbiranja eksplozivnih plinov, ki 
se lahko izločajo. Akumulatorji so čvrsto 
pritrjeni in zavarovani pred vdorom vode.

Obrazložitev

Pri hibridnih pogonskih sistemih lahko nastanejo nova tveganja za čolne zaradi pregrevanja 
akumulatorjev, kar ima lahko katastrofalne posledice. Napetostne konice močnih hibridnih 
električnih motorjev lahko onesposobijo vse električne naprave na čolnu, tudi sisteme za 
nadzor motorja, če niso ustrezno izolirani od drugih vezij. V primerih, ko mora 
radijska/varnostna oprema delovati tudi ob izpadu električne energije v elektronskem 
pogonskem vezju, so potrebna ločena električna vezja.
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