
 

 

PRILOGA XV 
 

PISNA IZJAVA O SKLADNOSTI 
 
1. Pisna izjava o skladnosti z določbami tega pravilnika mora vedno spremljati: 
 
– rekreacijsko plovilo in osebno plovilo ter biti priložena k navodilom za uporabo iz 2.5 točke Priloge I A 
tega pravilnika,  
– sestavne dele iz Priloge II tega pravilnika, 
– pogonske motorje in biti priložena k navodilom za uporabo iz 4. točke Priloge I B tega pravilnika. 
 
2. Pisna izjava o skladnosti mora vsebovati naslednje

1
: 

– ime in naslov proizvajalca ali njegovega pooblaščenega zastopnika s sedežem v Evropski skupnosti
2
, 

– opis izdelka, opredeljenega v točki 1.
3
, 

– napotila na uporabljene harmonizirane standarde ali napotila na specifikacije o skladnosti, ki so 
navedena na izjavi, 
– kjer je primerno, napotila na druge uporabljene predpise, 
– kjer je primerno, napotilo na certifikat o ES-pregledu tipa, ki ga izda priglašeni organ, 
– kjer je primerno, naziv in naslov priglašenega organa, 
– identifikacijo osebe, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu proizvajalca ali njegovega 
pooblaščenega zastopnika s sedežem v Evropski skupnosti. 
 
3. V zvezi z: 
– notranjimi motorji in krmnimi motorji brez vgrajenega izpuha, 
– motorji, ki so homologiranimi v skladu s Pravilnikom o emisiji plinastih onesnaževal in delcev iz motorjev 
z notranjim zgorevanjem, namenjenih za vgradnjo v necestne premične stroje (Uradni list RS, št. 85/03 in 
22/05) in ki izpolnjujejo zahteve glede vrednosti emisij plinastih onesnaževal in delcev iz prvega odstavka 
12. člena prej navedenega pravilnika, in 
– motorji, homologiranimi v skladu s Pravilnikom o ES-homologaciji motornih vozil (Uradni list RS, št. 
84/02 in 80/04), 
 
izjava o skladnosti poleg podatkov iz 2. točke vključuje tudi izjavo proizvajalca, da bo motor ob namestitvi 
v rekreacijsko plovilo, ki je v skladu s priloženimi navodili proizvajalca, izpolnjeval zahteve tega pravilnika 
v zvezi z emisijo izpušnih plinov in da ta motor ne sme biti dan v obratovanje, dokler za rekreacijsko 
plovilo, v katero bo motor vgrajen, ni bila podana izjava o skladnosti, če tako zahteva ta pravilnik. 
 
__________ 
1 
Napisana mora biti v slovenskem jeziku. 

2 
Naziv podjetja in poln naslov; pooblaščeni zastopnik mora navesti tudi naziv podjetja in naslov 

proizvajalca. 
3 
Opis znamke, tipa, serijske številke izdelka, kjer je primerno. 


