
PRILOGA I 
 

BISTVENE ZAHTEVE  
 

 
V tej prilogi izraz "plovilo" zajema rekreacijska plovila in osebna plovila.  
 
 
A) BISTVENE VARNOSTNE ZAHTEVE ZA NAČRTOVANJE IN IZDELAVO REKREACIJSKIH PLOVIL 
 
1.  Kategorije čolnov glede na namembnost 
 

Kategorija namembnosti Moč vetra Pomembna višina valov 

(Beaufortova lestvica) (H 1/3, v metrih) 

A – "oceanska plovba" presega 8 presega 4 

B – "plovba na odprtem" do vključno 8 do vključno 4 

C – "obalna plovba" do vključno 6 do vključno 2 

D – "plovba v zavetju" do vključno 4 do vključno 0,3 

 
Definicije: 
 
A) OCEANSKA PLOVBA: plovilo je namenjeno razširjeni plovbi v razmerah, v katerih je lahko moč vetra 
po Beaufortovi lestvici višja od 8 in znatna višina valov višja od 4 m, pri čemer so izključene nenormalne 
razmere, plovila so v veliki meri samozadostna. 
 
B) PLOVBA NA ODPRTEM: plovilo je namenjeno razširjeni plovbi v razmerah, v katerih je lahko moč 
vetra po Beaufortovi lestvici do vključno 8 in značilna višina valov do vključno 4 m. 
 
C) OBALNA PLOVBA: plovilo je namenjeno obalni plovbi, plovbi v večjih zalivih, širokih morskih rokavih, 
jezerih in rekah, v razmerah, v katerih je lahko moč vetra po Beaufortovi lestvici do vključno 6 in značilna 
višina valov do vključno 2 m.  
 
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 znatna višina valov do 
vključno 0,3 m, z občasnimi valovi največje višine do vključno 0,5 m, ki jih povzročijo na primer mimoidoča 
plovila."; 
 
Plovila v vsaki kategoriji morajo biti načrtovana in izdelana tako, da prenesejo prej navedene parametre v 
smislu stabilnosti, vzgona in drugih bistvenih zahtev iz Priloge I tega pravilnika ter da imajo dobre 
upravljalne lastnosti.  
 
 
2. Splošne zahteve 
 
Izdelki iz 1. točke 2. člena tega pravilnika morajo izpolnjevati bistvene zahteve iz te priloge.  
 
2.1 Identifikacija plovila 
 
Vsako plovilo mora biti označeno z identifikacijsko številko, ki vsebuje naslednje podatke:  
– kodo proizvajalca, 
– državo izdelave, 
– edinstveno serijsko številko, 
– leto izdelave, 
– leto modela. 
 
Podrobnosti glede teh zahtev so navedene v harmoniziranih standardih.  
 
2.2 Tablica graditelja 
 
Vsako plovilo mora biti opremljeno s tablico, ki je trajno nameščena ločeno od identifikacijske številke 
trupa in vsebuje naslednje podatke:  
– ime proizvajalca, 



 

 

– oznako CE (iz Priloge IV), 
– kategorijo namembnosti čolna v skladu s 1. točko Priloge I A tega pravilnika, 
– največjo obremenitev, ki jo priporoča proizvajalec, v skladu s 3.6 točko Priloge I A tega pravilnika, razen 
teže vsebine fiksnih tankov, ko so polni, 
– število oseb med plovbo, ki ga priporoča proizvajalec, za prevoz katerih je bil čoln zgrajen. 
 
2.3 Zaščita pred padcem s krova in načini vrnitve na krov 
 
Glede na kategorijo namembnosti mora biti čoln zgrajen tako, da so tveganja padca z krova zmanjšana na 
najmanjšo možno raven in da omogoča vrnitev na krov. 
 
2.4 Vidljivost s položaja glavnega krmila  
 
Pri motornih čolnih mora položaj glavnega krmila upravljavcu v normalnih razmerah uporabe (hitrost in 
obremenitev) omogočati dobro vidljivost v vseh smereh.  
 
2.5 Navodila za uporabo 
 
Vsako plovilo mora biti opremljeno z navodili za uporabo, napisanimi v slovenskem jeziku. Ta navodila 
morajo zlasti opozarjati na tveganje ob požaru in poplavi in morajo vsebovati podatke, navedene v 2.2, 3.6 
in 4. točki Priloge I A tega pravilnika, kakor tudi težo praznega plovila v kilogramih.  
 
 
3.  Zahteve glede celovitosti in izdelave 
 
3.1 Izdelava 
 
Izbira in kombinacija materialov ter izdelava morajo zagotoviti zadostno čvrstost plovila v vseh pogledih. 
Posebno pozornost je treba posvetiti kategoriji namembnosti v skladu s 1. točko Priloge I A tega pravilnika 
in največji obremenitvi plovila, ki jo priporoča proizvajalec, v skladu s 3.6 točko Priloge I A tega pravilnika.  
 
3.2 Stabilnost in nadvodje 
 
Plovilo mora imeti zadostno stabilnost in nadvodje glede na kategorijo namembnosti v skladu s 1. točko 
Priloge I A tega pravilnika in glede na največjo obremenitev plovila, ki jo priporoča proizvajalec, v skladu s 
3.6. točko Priloge I A tega pravilnika.  
 
3.3  Vzgon in plovnost 
 
Plovilo mora biti zgrajeno tako, da zagotavlja vzgonske lastnosti, ki ustrezajo njegovi kategoriji 
namembnosti, v skladu s 1. točko Priloge I A tega pravilnika, in največji obremenitvi plovila, ki jo priporoča 
proizvajalec, v skladu s 3.6 točko Priloge I A tega pravilnika. Vsa večtrupna bivalna plovila morajo biti 
zgrajena tako, da imajo zadosten vzgon, da ostanejo plavajoča v prevrnjenem položaju. 
 
Čolni, katerih dolžina je krajša od šest metrov in ki so ob uporabi v njihovi kategoriji namembnosti 
izpostavljeni zalivanju, morajo biti opremljeni z ustreznimi sredstvi za zagotavljanje plovnosti v zalitem 
stanju. 
 
3.4 Odprtine v trupu, krovu in nadgradnji 
 
Odprtine v trupu, krovu(ih) in nadgradnji ne smejo zmanjšati konstrukcijske celovitosti plovila ali njegove 
vremenske celovitosti v zaprtem stanju. 
 
Vsa krovna in trupna okna, vrata in pokrovi morajo vzdržati pritisk vode, kateremu so lahko izpostavljeni v 
določenem položaju, kakor tudi točkovne obremenitve, ki jih povzroča teža oseb, ki se gibajo po krovu. 
 
Vsi priključki na trupu, ki so načrtovani tako, da omogočajo vstop ali izstop vode v ali iz trupa pod vodno 
črto, ki ustreza največji obremenitvi, ki jo priporoča proizvajalec, v skladu s točko 3.6 Priloge I A tega 
pravilnika, morajo biti opremljeni z dostopno nameščenimi sredstvi za zapiranje. 
 



3.5 Poplava 
 
Vsa plovila morajo biti zgrajena tako, da je tveganje potopitve zmanjšano na najmanjšo možno raven. 
 
Posebno pozornost je po potrebi treba nameniti: 
– pilotski kabini in jaškom, ki morajo biti samoodtočni ali pa morajo kako drugače preprečevati, da bi voda 
vdrla v notranjost čolna, 
– prezračevalnim priključkom, 
– odstranjevanju vode s črpalkami ali drugimi sredstvi. 
 
3.6  Največja obremenitev, ki jo priporoča proizvajalec 
 
Največja obremenitev, ki jo priporoča proizvajalec (gorivo, voda, živež, razna oprema in ljudje (v 
kilogramih)), za katero je zgrajen čoln, mora biti določena glede na kategorijo namembnosti (1. točka 
Priloge I A tega pravilnika), stabilnost in nadvodje (3.2 točka Priloge I A tega pravilnika) ter vzgon in 
plovnost (3.3 točka Priloge I A tega pravilnika). 
 
3.7  Prostor za rešilne splave  
 
Vsa plovila kategorij A in B ter plovila kategorij C in D, ki so daljša od šestih metrov, morajo biti opremljena 
z enim namestitvenim prostorom za rešilne splave ali več, ki mora biti dovolj velik za število oseb, za 
katere je bil čoln zgrajen, v skladu s priporočili proizvajalca. Ta prostor mora biti lahko dostopen v vsakem 
trenutku. 
 
3.8 Izhod v sili 
 
Vsa večtrupna bivalna plovila z dolžino nad 12 metrov morajo biti opremljena s primernimi izhodi v sili v 
primeru prevrnitve. 
 
Vsa bivalna plovila morajo biti opremljena s primernimi izhodi v sili v primeru požara. 
 
3.9 Sidranje, privez in vleka 
 
Vsa plovila, ob upoštevanju njihove kategorije namembnosti in njihovih lastnosti, morajo biti opremljena z 
eno ojačeno točko ali več ali drugimi sredstvi za varno sidranje, privez in vleko.  
 
 
4. Lastnosti upravljanja 
 
Proizvajalec mora zagotoviti, da so lastnosti upravljanja plovila zadovoljive z najmočnejšim motorjem, za 
katerega je čoln načrtovan in izdelan. Največja moč rekreacijskih pomorskih motorjev je navedena v 
navodilih za uporabo v skladu s harmoniziranimi standardi.  
 
 
5.  Instalacijske zahteve 
 
5.1  Motorji in prostori za motorje 
 
5.1.1  Notranji motor 
 
Vsi notranji motorji morajo biti nameščeni v zaprt prostor, ki je ločen od bivalnih prostorov, in sestavljeni 
tako, da je tveganje, da bi v bivalnih prostorih prišlo do požara ali da bi se požar ali strupeni hlapi, vročina, 
hrup ali tresljaji razširili do bivalnih prostorov, zmanjšano na najmanjšo možno raven.  
 
Deli motorja in dodatna oprema, ki zahtevajo pogosto pregledovanje oziroma servisiranje, morajo biti 
lahko dostopni. 
 
Izolacijski materiali v prostorih za motor morajo biti negorljivi. 
 



 

 

5.1.2 Prezračevanje 
 
Prostor za motor mora imeti prezračevanje. Preprečiti je treba nevarnost vstopa vode v prostor za motor 
skozi vse odprtine.  
 
5.1.3 Izpostavljeni deli 
 
Izpostavljeni gibajoči se ali vroči deli motorja, ki lahko povzročijo poškodbe, morajo biti učinkovito 
zaščiteni, razen če je motor zaščiten s pokrovom ali lastnim ohišjem.  
 
5.1.4 Zagon izvenkrmnih motorjev  
 
Vsi čolni z izvenkrmnimi motorji morajo imeti napravo za preprečevanje zagona motorja v prestavi, razen: 
– če ustvarja motor manj kakor 500 Newtonov (N) statičnega potiska, 
– če je motor opremljen z napravo za omejevanje dodajanja plina, ki omeji potisk ob zagonu motorja na 
500 N. 
 
5.1.5  Osebna plovila, ki delujejo brez voznika 
 
Osebna plovila so načrtovana bodisi z avtomatskim zapiranjem dovoda goriva motorja bodisi z 
avtomatsko napravo, ki zagotavlja krožno gibanje naprej pri zmanjšani hitrosti, če voznik namerno zapusti 
plovilo ali pade čez krov.  
 
5.2 Sistem za gorivo 
 
5.2.1 Splošno 
 
Naprave in instalacije za polnjenje, hrambo, prezračevanje in dovajanje goriva morajo biti zgrajene in 
sestavljene tako, da je tveganje požara in eksplozije zmanjšano na najmanjšo možno raven. 
 
5.2.2 Tanki za gorivo 
 
Tanki za gorivo, vodi in cevi morajo biti pritrjeni ter ločeni ali zavarovani pred katerimkoli virom večje 
vročine. Materiali, iz katerih so izdelani tanki, in način izdelave morajo ustrezati njihovi prostornini in vrsti 
goriva. Vsi prostori za tanke morajo imeti prezračevanje. 
 
Bencinsko gorivo je shranjeno v tankih, ki niso del trupa in so:  
– izolirani od prostora za motor in od vseh drugih virov vžiga, 
– ločeni od bivalnih prostorov. 
 
Dizelsko gorivo je lahko shranjeno v tankih, ki so del trupa. 
 
5.3 Električni sistem 
 
Električni sistemi morajo biti načrtovani in vgrajeni tako, da zagotavljajo pravilno delovanje plovila v 
normalnih pogojih uporabe ter da je tveganje požara in električnega šoka zmanjšano na najmanjšo možno 
raven. 
 
Zagotoviti je treba zaščito pred preobremenitvijo in kratkim stikom vseh napeljav, ki se napajajo iz 
akumulatorjev, razen napeljav za zagon motorja. 
 
Zagotoviti je treba prezračevanje za preprečevanje zbiranja plinov, ki jih lahko izločajo akumulatorji. 
Akumulatorji morajo biti čvrsto pritrjeni in zavarovani pred vstopom vode.  
 
5.4 Sistem krmarjenja 
 
5.4.1 Splošno 
 
Sistemi krmarjenja morajo biti načrtovani, izdelani in sestavljeni tako, da omogočajo krmarjenje v 
predvidljivih pogojih delovanja. 
 



5.4.2 Izredni ukrepi v sili 
 
Jadrnice in motorni čolni z enim notranjim motorjem, ki so opremljeni z daljinskim sistemom krmarjenja, 
morajo imeti opremo za krmarjenje plovila v sili ob zmanjšani hitrosti. 
 
5.5 Sistem za dovod plina 
 
Sistemi za dovod plina za domačo uporabo morajo delovati na osnovi iztekanja hlapov ter morajo biti 
načrtovani in sestavljeni tako, da preprečujejo puščanje in nevarnost eksplozije ter da omogočajo 
preverjanje puščanja. Materiali in sestavni deli morajo biti primerni za uporabo določenega plina, ki je 
odporen proti stresom in izpostavljenosti, ki se pojavljajo v pomorskem okolju. 
 
Vsaka naprava mora imeti mehanizem za zaznavanje napake plamena na vsakem gorilniku. Plin se vsaki 
napravi, ki je porabnik plina, dovaja po ločenem vodu razdelilnega sistema, ločeno zapiralo pa mora 
nadzorovati vsako napravo posebej. Za preprečevanje nevarnosti, ki jo lahko povzročijo puščanje plina in 
produkti vžiga, je treba zagotoviti ustrezno prezračevanje. 
 
Vsa plovila s stalno vgrajenim sistemom za dovod plina morajo imeti ograjen prostor za hrambo vseh 
plinskih jeklenk. Ta prostor mora biti ločen od bivalnih prostorov, dostopen samo od zunaj in prezračevan 
navzven, tako da kakršenkoli uhajajoč plin odteka iz plovila. Vsak stalno vgrajeni plinski sistem mora biti 
po namestitvi preskušen. 
 
5.6 Požarna varnost 
 
5.6.1  Splošno 
 
Vrsta vgrajene opreme ter projektiranje plovila morata upoštevati nevarnost in širjenje požara. Posebna 
pozornost se nameni okolici naprav z odprtim plamenom, vročim površinam ali motorjem in pomožnim 
strojem, prelitju olja in goriva, nepokritim cevem za olje in gorivo ter izogibanju električne napeljave nad 
vročimi površinam strojev. 
 
5.6.2 Oprema za gašenje požara 
 
Plovilo mora biti opremljeno z opremo za gašenje požara, ki ustreza požarnemu tveganju, ali pa se 
označita mesto in prostornina opreme za gašenje požara, ki ustreza požarni nevarnosti. Plovila se ne dajo 
v uporabo, dokler se ne namesti ustrezna oprema za gašenje požara. Zaprti prostori za bencinske motorje 
morajo biti zavarovani s sistemom za gašenje ognja, ki ne zahteva odprtja prostora v primeru požara. 
Prenosni gasilni aparati morajo biti lahko dostopni ne glede na mesto namestitve, eden pa mora biti 
nameščen tako, da je lahko dosegljiv s položaja glavnega krmila. 
 
5.7 Pozicijske luči 
 
Nameščene pozicijske luči morajo izpolnjevati zahteve Konvencije o mednarodnih plovilih o izogibanju 
trčenja na morju (COLREG) iz leta 1972 ali Evropskega kodeksa za celinsko plovne poti (CEVNI), če je to 
ustrezno. 
 
5.8 Preprečevanje iztoka in oprema, ki omogoča prenos odpadkov na kopno 
 
Plovilo mora biti zgrajeno tako, da je preprečen nenameren izpust onesnaževalnih snovi (olja, goriva itd.) 
čez krov. 
 
Plovila, ki so opremljena s stranišči, morajo imeti: 
– odpadne tanke ali 
– možnost začasne pritrditve odpadnih tankov. 
 
Plovila s trajno nameščenimi zadrževalnimi tanki so opremljena s standardnim priključkom za odvajanje, ki 
omogoča povezavo med cevmi opreme za sprejemanje odpadkov z izpustnim cevovodom čolna.  
 
Poleg tega so vse iztočne cevi za človeške odpadke skozi trup opremljene z zapornimi ventili. 
 
 



 

 

B) BISTVENE ZAHTEVE V ZVEZI Z EMISIJAMI IZPUŠNIH PLINOV IZ POGONSKIH MOTORJEV 
 
Pogonski motorji morajo biti v skladu z naslednjimi bistvenimi zahtevami v zvezi z emisijami izpušnih 
plinov: 
 
1. Oznaka motorja 
 
1.1 Vsak motor moja biti označen z naslednjimi oznakami: 
– blagovno ali tovarniško znamko proizvajalca motorja,  
– tipom motorja, družino motorja, če je primerno,  
– enotno identifikacijsko številko motorja,  
– oznako CE, če to zahteva 13. člen tega pravilnika 
 
1.2 Oznake morajo trajati vso življenjsko dobo motorja ter biti razločno čitljive in neizbrisne. Če se 
uporabijo nalepke ali ploščice, morajo biti nameščene na način, ki omogoča, da ostanejo nameščene vso 
življenjsko dobo motorja in se ne morejo odstraniti, ne da bi se pri tem uničile ali izbrisale. 
 
1.3 Oznake morajo biti nameščene na del motorja, ki je potreben za normalno delovanje motorja in med 
življenjsko dobo motorja navadno ne zahteva zamenjave. 
 
1.4 Oznake morajo biti nameščene tako, da jih povprečna oseba potem, ko je bil motor sestavljen iz vseh 
sestavnih delov, ki so potrebni za delovanje motorja, takoj vidi. 
 
 
2. Zahteve za emisije izpušnih plinov 
 
Pogonski motorji morajo biti načrtovani, izdelani in sestavljeni na tak način, da ob njihovi pravilni 
namestitvi in pri normalni uporabi emisije ne presežejo mejnih vrednosti iz tabele 1. 
 
Tabela 1 
 
(g/kWh) 

Tip Ogljikov monoksid Ogljikovodiki Dušikovi 
oksidi NOx 

Trdni delci 
PT CO = A + B/P

n
N HC = A + B/P

n
N 

A B n A B n 

Dvotaktni na 
prisilni vžig 

150,0 600,0 1,0 30,0 100,0 0,75 10,0 Se ne 
uporablja 

Štiritaktni na 
prisilni vžig 

150,0 600,0 1,0 6,0 50,0 0,75 15,0 Se ne 
uporablja 

Kompresijski 
vžig 

5,0 0 0 1,5 2,0 0,5 9,8 1,0 

 
pri čemer so A, B in n so konstante, PN je nazivna moč motorja v kW, emisije izpušnih plinov pa se merijo 
v skladu s harmoniziranim standardom (EN ISO 8178-1: 1996). 
 
Za motorje z močjo nad 130 kW se lahko uporabijo bodisi E3 (Mednarodna organizacija za pomorstvo) 
bodisi E5 (rekreacijska navtika) obratovalni cikli. 
 
Referenčna goriva, ki se uporabljajo za preskuse emisij za motorje na bencinski in dizelski pogon ter za 
motorje, ki jih poganja utekočinjeni naftni plin, so navedena v tehnični specifikaciji TVS-102 o ukrepih proti 
onesnaževanju zraka z emisijami iz motornih vozil (Prilogi IX in IXa te specifikacije), ki je objavljena v 
Seznamu tehničnih specifikacij za motorna in priklopna vozila (Uradni list RS, št. 61/04). 
 
 
3. Trajnost 
 
Proizvajalec motorja zagotovi navodila za namestitev in vzdrževanje motorja, ki, če se uporabijo, motorju 
omogočajo, da je pri normalni uporabi v skladu z zgoraj navedenimi mejnimi vrednostmi med celotno 
običajno življenjsko dobo motorja, ob normalnih okoliščinah uporabe. 
 



Proizvajalec motorja pridobi podatke za navodila z izvedbo predhodnega preskusa vzdržljivosti, ki temelji 
na normalnih obratovalnih ciklih, in izračunom obrabe sestavnih delov, tako da lahko pripravi in izda 
potrebna navodila za vzdrževanje za vse nove motorje, ko so prvič dani na trg. 
 
Šteje se, da je običajna življenjska doba motorja: 
– za notranje motorje ali krmne motorje z vgrajenim izpuhom ali brez njega: 480 ur ali 10 let, kar nastopi 
prej; 
– za motorje osebnih plovil: 350 ur ali pet let, kar nastopi prej; 
– za izvenkrmne motorje: 350 ur ali 10 let, kar nastopi prej. 
 
 
4. Navodila za uporabo 
 
Vsak motor mora biti opremljen z navodili za uporabo v slovenskem jeziku, v katerih so vsebovana: 
– navodila za namestitev in vzdrževanje, ki so potrebna za zagotovitev pravilnega delovanja motorja za 
izpolnjevanje zahtev 3. točke Priloge I B (trajnost); 
– moč motorja, merjena v skladu s harmoniziranim standardom. 
 
 
C) BISTVENE ZAHTEVE V ZVEZI Z EMISIJAMI HRUPA 
 
Rekreacijska plovila z notranjim motorjem ali krmnim motorjem brez vgrajenega izpuha, osebna plovila in 
izvenkrmni motorji ter krmni motorji z vgrajenim izpuhom izpolnjujejo naslednje bistvene zahteve v zvezi z 
emisijami hrupa. 
 
1. Ravni emisij hrupa 
 
1.1 Rekreacijsko plovilo z notranjim motorjem ali krmnim motorjem brez vgrajenega izpuha, osebna plovila 
in izvenkrmni motorji ter krmni motorji z vgrajenim izpuhom so načrtovani, izdelani in sestavljeni tako, da 
emisije hrupa, merjene v skladu s preskusi, ki so opredeljeni v harmoniziranem standardu (EN ISO 
14509), ne presežejo mejnih vrednosti iz tabele 2. 
 
Tabela 2 
 

Moč posameznega motorja Najvišja mejna vrednost zvočnega tlaka = LpASmax 

v kW v dB 

PN ≤ 10 67 

10 < PN ≤ 40 72 

PN > 40 75 

 
pri čemer je PN = nazivna moč motorja v kW pri nazivni vrtilni frekvenci in LpASmax = najvišja mejna 
vrednost zvočnega tlaka v dB. 
 
Za enote z dvema ali več motorji vseh tipov motorjev se lahko uporabi toleranca 3 dB. 
 
1.2 Kot nadomestna možnost za preskuse meritev hrupa se šteje, da rekreacijska plovila z notranjimi ali 
krmnimi motorji brez vgrajenega izpuha izpolnjujejo zahteve v zvezi s hrupom, če je njihovo število Froude 
≤ 1,1 in razmerje moč/izpodriv ≤ 40 ter če sta motor in izpušni sistem nameščena v skladu s 
specifikacijami proizvajalca. 
 
1.3 "Število Froude" se izračuna tako, da se največja hitrost čolna V (m/s) deli s kvadratnim korenom 
dolžine vodne črte lwl (m), pomnožene z določeno gravitacijsko konstanto (g = 9,8 m/s

2
): 

 
Fn = V / √ (g.Lwl). 

 
"Razmerje moč/izpodriv" se izračuna tako, da se moč motorja P (kW) deli z izpodrivom čolna D (t) = P / D. 
 
1.4 Kot nadaljnja nadomestna možnost za preskuse meritev hrupa se šteje, da rekreacijska plovila z 
notranjimi ali krmnimi motorji brez vgrajenega izpuha izpolnjujejo zahteve v zvezi s hrupom, če so njihove 
bistvene konstrukcijske značilnosti enake ali združljive z značilnostmi certificiranega referenčnega čolna v 
zvezi s tolerancami iz harmoniziranega standarda. 
 



 

 

1.5 "Certificirani referenčni čoln" pomeni posebno kombinacijo trup/notranji motor ali krmni motor brez 
vgrajenega izpuha, za katero je bilo ugotovljeno, da izpolnjuje zahteve v zvezi z emisijami hrupa, 
merjenimi v skladu s 1.1 točko te priloge in za katero so bile vse ustrezne bistvene konstrukcijske 
značilnosti in meritve ravni hrupa naknadno vključene v objavljeni seznam certificiranih referenčnih čolnov. 
 
2. Navodila za uporabo 
 
Za rekreacijska plovila z notranjim motorjem ali krmnim motorjem z vgrajenim izpuhom ali brez njega in 
osebna plovila navodila za uporabo, ki se zahtevajo v skladu s točko 2.5 Priloge I A tega pravilnika, 
vključujejo informacije, potrebne za vzdrževanje plovila in izpušnega sistema v takšnem stanju, ki pri 
normalni uporabi, kolikor je le mogoče, zagotavlja skladnost z določenimi mejnimi vrednostmi hrupa. 
 
Za izvenkrmne motorje se z navodili za uporabo, ki se zahtevajo v skladu s 4. točko Priloge I B tega 
pravilnika, zagotavljajo podatki, potrebni za vzdrževanje izvenkrmnega motorja v takšnem stanju, ki pri 
normalni uporabi, kolikor je le mogoče, zagotavlja skladnost z določenimi mejnimi vrednostmi hrupa. 


