
PRILOGA 4 

 

IZJAVA EU O SKLADNOSTI ŠT. xxxxx (
1
) 

 

 

1. Št. xxxxx (Proizvod: številka proizvoda, serije, tipa ali serijska številka):  

 

2. Ime in naslov proizvajalca ali njegovega pooblaščenega zastopnika (pooblaščeni zastopnik 

mora navesti tudi ime in naslov proizvajalca) ali zasebnega uvoznika:  

 

3. Za izdajo te izjave o skladnosti je odgovoren izključno proizvajalec, zasebni uvoznik ali 

oseba iz tretjega ali četrtega odstavka 18. člena tega pravilnika.  

 

4. Predmet izjave o skladnosti (identifikacija proizvoda, ki omogoča sledljivost; po potrebi 

lahko vključuje fotografijo): 

 

5. Predmet izjave o skladnosti, opisan v prejšnji točki, je v skladu z ustrezno usklajevalno 

zakonodajo Unije.  

 

6. Sklicevanja na zadevne uporabljene harmonizirane standarde ali sklicevanja na druge 

tehnične specifikacije, na podlagi katerih je razglašena skladnost:  

 

7. Kadar pride v poštev: Priglašeni organ … (ime, številka) je izvedel … (opis posega) in 

izdal certifikat:  

 

8. Identifikacija osebe, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu proizvajalca ali njegovega 

pooblaščenega zastopnika.  

 

9. Dodatne informacije:  

 

Izjava EU o skladnosti vključuje izjavo proizvajalca pogonskega motorja in osebe, ki je 

prilagodila motor v skladu z b in c točko tretjega odstavka 5. člena tega pravilnika, da bo 

motor ob vgradnji v plovilo v skladu s priloženimi navodili za vgradnjo izpolnjeval:  

 

a) zahteve glede emisij izpušnih plinov iz tega pravilnika;  

 

b) mejne vrednosti iz predpisa o emisiji za motorje, ki so homologirani v skladu s tem 

predpisom in so skladni z mejnimi vrednostmi emisij stopnje IIIA, stopnje IIIB ali 

stopnje IV za motorje na kompresijski vžig, ki se uporabljajo za druge namene, kot je 

pogon plovil, ki plujejo po celinskih plovnih poteh, lokomotiv in železniških motornih 

vozil, kot je določeno v točki 4.1.2 Priloge I k navedeni direktivi, ali  

 

c) mejne vrednosti iz Uredbe št. 595/2009/ES za motorje, homologirane v skladu z 

navedeno uredbo.  

 

Motor ne sme biti dan v uporabo, dokler plovilo, v katero naj bi bil vgrajen, ni razglašeno 

za skladno, če se to zahteva, z ustrezno določbo tega pravilnika.  

 

Če je bil motor dan na trg v dodatnem prehodnem obdobju iz tretjega odstavka 43. člena 

tega pravilnika, se to navede v izjavi EU o skladnosti. 



  
 

Podpisano za in v imenu: 

 

(kraj in datum izdaje) 

 

(ime, funkcija) (podpis) 

 
 

(
1
) Izjava o skladnosti je lahko oštevilčena. 

 


