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Легенда на използваните знаци 

 * Процедура на консултация 

 *** Процедура на одобрение 

 ***I Обикновена законодателна процедура (първо четене) 

 ***II Обикновена законодателна процедура (второ четене) 

 ***III Обикновена законодателна процедура (трето четене) 

 

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в 

проекта на акт.) 

 

 

 

 

 

Изменения към проект на акт 

Изменения в две колони, внесени от Парламента 
 

Заличаванията се обозначават с получер курсив в лявата колона. 

Заместванията се обозначават с получер курсив в двете колони. Новият 

текст се обозначава с получер курсив в дясната колона. 

 

В първия и втория ред на антетката на всяко изменение се посочва 

съответната част от текста в разглеждания проект на акт. Ако 

изменението се отнася до съществуващ акт, който проектът на акт има 

за цел да измени, антетката съдържа и трети и четвърти ред, където се 

посочват съответно съществуващият акт и съответната разпоредба от 

него. 

 

Изменения, внесени от Парламента под формата на консолидиран 

текст 

 

Новите части от текста се посочват с получер курсив. Заличените части 

от текста се посочват със символа ▌или се зачеркват. Заместванията се 

обозначават, като се посочва с получер курсив новият текст и се 

заличава или зачерква заместваният текст.  

По изключение не се отбелязват измененията с чисто техническо 

естество, които се нанасят от службите с оглед изготвянето на 

окончателния текст. 

 

 

 



 

RR\1103533BG.docx 3/8 PE583.953v02-00 

 BG 

СЪДЪРЖАНИЕ 

Страница 

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ 5 

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ ............................................................................................. 6 

ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ ........................................................................ 8 

 

 

 



 

PE583.953v02-00 4/8 RR\1103533BG.docx 

BG 



 

RR\1103533BG.docx 5/8 PE583.953v02-00 

 BG 

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ 

относно позицията на Съвета на първо четене с оглед на приемането на директива 

на Европейския парламент и на Съвета за установяване на техническите 

изисквания за плавателните съдове по вътрешните водни пътища, за изменение 

на Директива 2009/100/EО и за отмяна на Директива 2006/87/ЕО 

(07532/2/2016 – C8-0227/2016 – 2013/0302(COD)) 

(Обикновена законодателна процедура:  второ четене) 

Европейският парламент, 

– като взе предвид позицията на Съвета на първо четене (07532/2/2016 – C8-

0227/2016), 

– като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет 

от 21 януари 2014 г.,1 

– като взе предвид становището на Комитета на регионите от 31 януари 2014,2 

– като взе предвид позицията си на първо четене3 относно предложението на 

Комисията до Парламента и Съвета (COM(2013)0622), 

– като взе предвид член 294, параграф 7 от Договора за функционирането на ЕС, 

– като взе предвид член 76 от своя правилник, 

– като взе предвид препоръката за второ четене на комисията по транспорт и 

туризъм (A8-0256/2016), 

1. одобрява позицията на Съвета на първо четене; 

2. констатира, че актът е приет в съответствие с позицията на Съвета; 

3. възлага на своя председател да подпише акта заедно с председателя на Съвета, 

съгласно член 297, параграф 1 от Договора за функционирането на ЕС; 

4. възлага на своя генерален секретар да подпише акта, след като е направена 

проверка за надлежното изпълнение на всички процедури, и съвместно с 

генералния секретар на Съвета да пристъпи към публикуването му в Официален 

вестник на Европейския съюз; 

5 възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 

Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти. 

                                                 
1 OВ C 177, 11.6.2014 г., стp. 58. 
2 OВ C 126, 26.4.2014 г., стp. 48. 
3 Приети текстове от 15.4.2014 г., P7_TA(2014)0343. 
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ 

Приоритетите на Парламента: 

На първо четене Парламентът подкрепи еднаквото прилагане на общи технически 

изисквания за плавателни съдове по вътрешните водни пътища в Европейския съюз с 

оглед на гарантиране на високо равнище на безопасност и ефикасност на 

корабоплаването по вътрешните водни пътища. Той се обяви също и за бързо адаптиране 

на стандартите към научния и техническия прогрес, като се вземат предвид стандартите, 

разработени от международни организации, по-специално от CESNI (Европейски 

комитет за изготвяне на стандарти за вътрешното корабоплаване), който следва да бъде 

създаден под егидата на Централната комисия за корабоплаване по Рейн. Парламентът 

също така изиска периодичен тригодишен преглед на Директивата за оценка на 

механизмите на сътрудничество със съответните международни организации. 

С цел да се осигури съгласуваност с други законодателни актове на ЕС, по-специално с 

Директива 2014/94/ЕС за разгръщането на инфраструктура за алтернативни горива, 

Парламентът призова за приемане на делегирани актове за въвеждане на технически 

изисквания за плавателни съдове, задвижвани с втечнен природен газ (ВПГ). 

Основни постижения: 

Парламентът и Съветът постигнаха съгласие по основната цел на директивата, която е 

да се осигури хармонизирана и съгласувана рамка, за да се гарантира еднакво ниво на 

безопасност за плавателни съдове по вътрешните водни пътища. Двете институции 

подкрепиха рационализиране на използването на ресурсите за разработване на 

технически стандарти и ги адаптират към научния и техническия прогрес чрез 

използването на стандарти, разработени от международни организации, по-специално 

CESNI. 

Съветът и Парламентът имат обаче различни виждания за това как да се адаптират 

приложенията към техническите стандарти. Парламентът не можеше да подкрепи 

използването на динамично позоваване за автоматично адаптиране на приложението към 

Директивата спрямо европейски стандарт, разработен в рамките на CESNI. Това 

динамично позоваване би дало изключителни правомощия за вземане на решение на 

Съвета, като се заобикалят прерогативите на Парламента като съзаконодател. Следва да 

се подчертае, че международният орган CESNI се състои само от държавите – членки на 

ЕС, и Швейцария. Поради това е важно адаптирането на техническите стандарти чрез 

приемането на делегирани актове да се запази. Следва също така да се подчертае, че 

механизмът за сътрудничество с CESNI ще трябва да бъде преразгледан в срок от пет 

години. 

Преговори: 

След приемането на позицията на Парламента на първо четене на 15 април 2014 г. и 

решението на комисията по транспорт и туризъм (TRAN) за започване на преговори на 

26 март 2015 г. неформалните преговори с оглед постигане на ранно споразумение на 

второ четене се проведоха по време на люксембургското и нидерландското 

председателство на Съвета. Преговарящите екипи на Парламента и Съвета постигнаха 

споразумение по досието на 17 март 2016 г. Текстът, приет на тези преговори, беше 
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одобрен от комисията по транспорт и туризъм на 7 април 2016 г. Въз основа на 

одобрението на комисията нейният председател посочи в писмото си до Комитета на 

постоянните представители, че ще препоръча на пленарното заседание да одобри 

позицията на Съвета на първо четене без изменения. След извършването на правна и 

езикова проверка Съветът прие своята позиция на първо четене, с която потвърди 

споразумението от 17 март 2016 г. 
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ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ 

Заглавие Установяване на технически изисквания за плавателни съдове по 

вътрешните водни пътища и за отмяна на Директива 2006/87/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета 
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