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Изменение 17
Bas Eickhout

Предложение за директива – акт за изменение
-

Предложение за отхвърляне

Европейският парламент отхвърля 
предложението на Комисията;

Or. en

Обосновка

Разширяването на приложното поле на разпоредбите за гъвкавия механизъм на 
Директивата за извънпътната подвижна техника сериозно би застрашило 
постигането на целите за качество на атмосферния въздух на ЕС в държавите-
членки. Предложението противоречи на изказванията на самата Комисия и ЕП 
призовава за законодателство в областта на качеството на въздуха, насочено в по-
голяма степен към източника. Разводняването на съществуващото законодателство 
създава и много опасен прецедент за други гранични стойности на емисии, заложени в 
законодателството на ЕС.

Изменение 18
Kriton Arsenis, Åsa Westlund

Предложение за директива – акт за изменение
-

Проект на законодателна резолюция Предложение за отхвърляне

Европейският парламент отхвърля 
предложението на Комисията;

Or. en

Изменение 19
Pavel Poc

Предложение за директива – акт за изменение
-
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Предложение за отхвърляне

Европейският парламент отхвърля 
предложението на Комисията

Or. en

Изменение 20
Bairbre de Brún

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Директива 97/68/ЕО9 се отнася до 
емисиите отработени газове от 
двигатели, инсталирани в извънпътна 
подвижна техника. Сегашните гранични 
стойности на емисиите на етап III A, 
приложими за одобрението на типа на 
повечето двигатели с компресионно 
запалване, трябва да бъдат заменени с 
по-строгите гранични стойности на етап 
III B. Тези гранични стойности са 
приложими от 1 януари 2010 г. по 
отношение на одобрението на типа на 
тези двигатели и от 1 януари 2011 г. по 
отношение на пускането на пазара.

(1) Директива 97/68/ЕО9 се отнася до 
емисиите отработени газове и гранични 
стойности на емисии на замърсители 
на въздуха от двигатели, инсталирани в 
извънпътна подвижна техника, като 
защитава човешкото здраве и 
околната среда. Сегашните гранични 
стойности на емисиите на етап III A, 
приложими за одобрението на типа на 
повечето двигатели с компресионно 
запалване, трябва да бъдат заменени с 
по-строгите гранични стойности на етап 
III B. Тези гранични стойности са 
приложими от 1 януари 2010 г. по 
отношение на одобрението на типа на 
тези двигатели и от 1 януари 2011 г. по 
отношение на пускането на пазара.

Or. en

Обосновка

За да бъде в съответствие с член 1 от Директива 97/68/ЕО, която определя като цел 
сближаването на законодателствата на държавите-членки във връзка със 
стандартите за емисии и процедурите за типови одобрения за двигатели, 
инсталирани в извънпътна подвижна техника, и която допринася за гладкото 
функциониране на вътрешния пазар, като същевременно защитава човешкото здраве 
и околната среда.
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Изменение 21
Holger Krahmer

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 1a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1a) В момента Комисията подготвя 
преразглеждането на Директива 
97/68/EО в съответствие с 
препоръките, посочени в член 2 от 
Директива 2004/24/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета. Въпреки 
това, за да бъдат ефективни, 
мерките, предвидени в тази 
Директива, следва да влязат в сила, 
когато етап III B стане приложим.

Or. en

Изменение 22
Sirpa Pietikäinen

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 1a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1a) При следващото преразглеждане 
на Директива 97/68/ЕО Комисията 
следва да предложи създаването на 
нов етап на пределни стойности на 
емисиите – етап V – който следва да 
бъде приведен в съответствие с 
изискванията на стандартите Euro 
VI за тежкотоварни автомобили;

Or. en

Обосновка

Важно е във възможно най-кратки срокове да се установят нови гранични стойности 
– със следващото преразглеждане на Директива 97/68/EО – за да се предостави на 
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индустрията необходимото време за техническо прилагане на новите изисквания. В 
сравнение със стойностите от Етап IV, които са вече определени за двигатели за 
задвижване, привеждането в съответствие с граничните стойности по Euro VI 
допълнително ще намали емисиите на частици като въведе по-строги гранични
стойности на масата на частиците (PM) (маса) и на броя на частиците (PN) (брой).

Изменение 23
Sirpa Pietikäinen

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 1б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1б) Бъдещото преразглеждане на 
Директива 97/68/ЕО следва да въведе
нови изисквания за намаляването на 
частиците, а именно гранична 
стойност на броя на частиците (PN), 
за всички категории двигатели, така 
че да се осигури ефективно 
намаляване на ултрафините 
частици;

Or. en

Обосновка

Тъй като ултрафините частици почти нямат маса, настоящият подход, основан на 
гранични стойности на масата на частиците, не осигурява адекватна реакция срещу 
емисиите на ултрафини частици, които са особено вредни за човешкото здраве и 
могат да имат и значително въздействие върху климата (особено в случая на черните
въглеродни частици). Възприемането на гранична стойност на броя на частиците 
(PN) ще гарантира бързото въвеждане на най-добрите налични технологии за 
ефективно справяне с емисиите на частици.

Изменение 24
Sirpa Pietikäinen

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 1в (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(1в) В момента се провеждат 
обсъждания на хармонизираните 
изисквания за модернизирани 
устройства за контрол върху 
емисиите под егидата на 
Икономическата комисия за Европа 
на Организацията на обединените 
нации. На тази основа, Комисията 
следва, в бъдещото преразглеждане на 
Директива 97/68/ЕО, да определи 
цялостен подход за насърчаване на 
модернизирането на системите за 
последваща обработка на 
съществуващия парк от извънпътна 
подвижна техника.

Or. en

Обосновка

Модернизирането на съществуващото оборудване с устройства за контрол на 
емисиите, които отговарят на съвременните достижения на науката и техниката, е 
важна мярка за бързо намаляване на въздействието върху околната среда на сектора 
на извънпътната подвижна техника като цяло.

Изменение 25
Karin Kadenbach

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 1a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1a) Директива 98/24/ЕО констатира, 
че емисиите от дизеловите сажди 
причиняват рак. Дейностите и 
процесите, при които заетите лица 
са изложени на емисии от дизелови 
двигатели следователно подлежат на 
задължение за минимизация според 
равнището на технологията. Особено 
на строителните площадки 
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работниците са изложени постоянно 
на тези емисии от строителните 
машини и следователно трябва да 
бъдат предпазени възможно най-
ефективно.

Or. de

Обосновка

Това изменение прецизира предложението за изменение на докладчика и създава 
отдавна липсващата връзка с Директивата за опасните вещества.

Изменение 26
Karin Kadenbach

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 1б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1б) В контекста на опита, научните 
познания и наличните технологии 
следва да се предприемат следните 
нови стъпки:
а) дългият експлоатационен период 
на вече въведените в експлоатация 
машини и уреди предполага, че 
техните високи концентрации на 
емисии ще представляват и за в 
бъдеще за продължителен период от 
време опасност за здравето и 
околната среда. Би следвало 
възможно най-бързо да се действа за 
създаването на единна процедура в 
рамките на Съюза за допълнително 
оборудване на тези машини.
б) ултрафините частици възникват 
при горивни процеси с високи 
температури.Тези наночастици (PM 
0,1) са „безтегловни“ и не се взимат в 
достатъчна степен под внимание при 
едно гравиметрично измерване. 
Тяхното токсикологично въздействие 
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върху човешкото здраве все пак доведе 
до това, че в разпоредбите по 
отношение на емисиите от 
тежкотоварните превозни средства 
(Евро VI в член 12 от Директива (ЕО) 
№ 595/2009 на Европейския парламент 
и на Съвета от 18 юни 2009 година за 
одобрението на типа на моторни 
превозни средства и двигатели по 
отношение на емисиите от тежки 
превозни средства (Евро VI) и за 
достъпа до информация за ремонта и 
техническото обслужване на 
превозните средства1)  и съответно 
на леките превозни средства (Евро VI 
Регламент (ЕО) № 715/2007 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 20 юни 2007 година за типово 
одобрение на моторни превозни 
средства по отношение на емисиите 
от леки превозни средства за превоз 
на пътници и товари (Евро 5 и Евро 6) 
и за достъпа до информация за 
ремонт и техническо обслужване на 
превозни средства2) бяха определени 
гранична стойност за броя на 
частиците и подходящ метод за 
измерване. Това трябва да се въведе 
също така и за мобилните машини и 
уреди
в ) мобилните уреди и превозните 
средства следва да бъдат подложени 
на периодичен контрол дали 
емисиите им действително 
отговарят на заявените при 
одобрението стойности. Създаването 
на подходяща процедура за измерване 
и определянето на изпитвателни 
цикли от институциите в отделните 
държави-членки би било от огромно 
значение за здравето и околната среда
1 ОВ L 188, 18.7.2009 г., стр. 1.
2 ОВ L 171, 29.6.2007 г., стр. 1.

Or. de
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Обосновка

За околната среда и здравето е от значение не само въвеждането на нови гранични 
стойности за емисиите, но и намаляването на емисиите от вече въведените в 
експлоатация машини и превозни средства. Допълнителният монтаж на системи за 
пречистване на отработените газове, особено на филтри за дизелови частици, се 
практикува преди всичко в Швейцария и се е утвърдил там. Посредством 
допълнителния монтаж може да се гарантира дори нова гранична стойност за броя 
на частиците.

Изменение 27
Matthias Groote

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Преходът към етап III B включва 
стъпаловидно изменение на 
технологията, за осъществяването на 
което са необходими значителни 
разходи за промяна на дизайна на 
двигателите и за разработване на 
сложни технически решения. Преходът 
съвпада във времето с изпитваните 
от сектора сериозни икономически 
трудности

(2) Преходът към етап III B включва 
стъпаловидно изменение на 
технологията, за осъществяването на 
което са необходими значителни 
разходи за промяна на дизайна на 
двигателите и за разработване на 
сложни технически решения.
Напрегнатата в икономическо 
отношение ситуация, особено в този 
сектор, изисква да се вземат 
необходимите мерки.

Or. de

Изменение 28
Martin Callanan

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Преходът към етап III B включва 
стъпаловидно изменение на 
технологията, за осъществяването на 
което са необходими значителни 

(2) Разработването на двигатели от 
Етап III B включва стъпаловидно 
изменение на технологията, за 
осъществяването на което са 
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разходи за промяна на дизайна на 
двигателите и за разработване на 
сложни технически решения. Преходът
съвпада във времето с изпитваните от 
сектора сериозни икономически 
трудности.

необходими значителни разходи за 
промяна на дизайна на двигателите и за 
разработване на сложни технически 
решения. В допълнение към това, 
вграждането на тези двигатели в 
машини води до значителни 
изменения на последните.
Цялата тази техническа работа 
съвпада във времето с все още 
изпитваните от целия сектор сериозни 
икономически трудности от
последиците от един безпрецедентен 
спад.

Or. en

Обосновка

Етап III B е етапът с най-големи технически изисквания за производителите на 
двигатели и на машини, в които се вграждат тези двигатели. Този етап идва след 
период на изключителна рецесия, през който цялата индустрия беше тежко 
засегната, като някои от секторите, попадащи в приложното поле на Директивата, 
претърпяха от 30% до 70% спад на продажбите.

Изменение 29
Peter Liese

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Преходът към етап III B включва 
стъпаловидно изменение на 
технологията, за осъществяването на 
което са необходими значителни 
разходи за промяна на дизайна на 
двигателите и за разработване на 
сложни технически решения. Преходът 
съвпада във времето с изпитваните 
от сектора сериозни икономически 
трудности.

(2) Преходът към етап III B включва 
стъпаловидно изменение на 
технологията, за осъществяването на 
което са необходими значителни 
разходи за промяна на дизайна на 
двигателите и за разработване на 
сложни технически решения. Световна
финансова и икономическа криза не 
може да служи като причина за 
разводняване на екологичните 
стандарти. Инвестициите в 
екологични технологии са важни за 
насърчаването на бъдещ растеж, 
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работни места и здравна сигурност.

Or. en

Обосновка

В настоящия дебат Комисията е изразила предположение, че световната финансова 
и икономическа криза е оказала дълбоко въздействие върху индустрията, 
произвеждаща извънпътна подвижна техника. Въпреки трудностите, пред които са 
изправени тези индустрии понастоящем, трябва да бъде подчертано отново, че 
кризата не може да служи като причина за разводняване на екологичните стандарти. 
Напротив, инвестициите в екологични технологии са двигател за бъдещ растеж и 
работни места в Европа и важен фактор за здравната сигурност.

Изменение 30
Martin Callanan

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 3a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3a) Гъвкавият механизъм осигурява 
на производителите на оборудване 
допълнително време за 
препроектиране на техните машини, 
така че да внедрят нови двигатели.

Or. en

Обосновка

Въпреки че директивата се прилага към производителите на двигатели, тя оказва 
пряко влияние върху производителите на оборудване, което използва тези двигатели. 
Въпреки че директивата предвижда само дати за пускане на двигатели на пазара, 
гъвкавият механизъм предоставя на производителите на оборудването повече време, 
за да направят необходимите адаптации, за да внедрят тези двигатели. 
Производителите на оборудване носят отговорност за исканията за прилагане и 
следването на гъвкавия механизъм.
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Изменение 31
Martin Callanan

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 4 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) В член 2, буква б) от Директива 
2004/26/ЕО10 се предвижда 
извършването на оценка на 
евентуалната необходимост от 
допълнителни гъвкави механизми.

(4) В член 2, буква б) от Директива 
2004/26/ЕО10 се предвижда 
извършването на оценка на 
евентуалната необходимост от 
допълнителни гъвкави механизми,
независимо от текущото цялостно 
преразглеждане на Директива 
97/68/ЕО от Европейската комисия.

Or. en

Обосновка

Трябва да бъде ясно, че допълнителният гъвкав механизъм се отнася за конкретна 
непосредствена нужда, съгласно възможността, предоставена от член 2, буква б) от 
Директива 2004/26/ЕО. От друга страна, текущото преразглеждане на Директива 
97/68/ЕО има по-широк обхват и има за цел оценяване и последващо преразглеждане 
на рамката в нейната цялост.

Изменение 32
Martin Callanan

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 4a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4a) По време на кризата продажбите 
спаднаха значително и така засегнаха 
действителната стойност на 
текущото равнище на гъвкавост, по-
специално за категориите двигатели, 
които трябва да са съобразни с етап 
III B от 2012 г. и 2013 г. нататък.

Or. en
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Обосновка

Етап III B ще влезе в сила на 1 януари 2012 г за двигатели с мощност 56-130 kW и на 1 
януари 2013 г. за двигатели с мощност 37-56 kW. Тъй като 5-годишният референтен 
период ще включи години на много слаби продажби, действителният брой двигатели, 
които могат да бъдат пуснати на пазара съгласно процедурата „гъвкав механизъм“
ще бъде значително по-малък, отколкото при нормални пазарни условия.

Изменение 33
Bas Eickhout

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) По време на прехода от етап III A 
към етап III B процентът на броя 
двигатели, използвани за приложения, 
различни от задвижването на 
мотриси и локомотиви, пуснати на 
пазара по гъвкавия механизъм, следва 
да бъде увеличен от 20% на 50% т 
годишните продажби на оборудване с 
двигатели във въпросната категория 
на производителя на оборудването. 
Максималният брой двигатели, 
които мога да бъдат пуснати на 
пазара по гъвкавия механизъм, следва 
да бъде съответно адаптиран.

заличава се

Or. en

Изменение 34
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Christa Klaß, Horst Schnellhardt

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) По време на прехода от етап III A 
към етап III B процентът на броя 

(5) По време на етап III B процентът на 
броя двигатели, използвани за 



AM\857770BG.doc 15/70 PE458.785v01-00

BG

двигатели, използвани за приложения, 
различни от задвижването на мотриси и 
локомотиви, пуснати на пазара по 
гъвкавия механизъм, следва да бъде 
увеличен от 20% на 50% oт годишните
продажби на оборудване с двигатели 
във въпросната категория на 
производителя на оборудването. 
Максималният брой двигатели, които 
могат да бъдат пуснати на пазара по 
гъвкавия механизъм, следва да бъде 
съответно адаптиран.

приложения, различни от задвижването 
на мотриси, локомотиви и 
вътрешноводни пътища, пуснати на 
пазара по гъвкавия механизъм, следва 
да бъде 50% oт годишното количество 
пуснато на пазара оборудване с 
двигатели във въпросната категория на 
производителя на оборудването.
Алтернативният вариант, при който 
определен брой двигатели могат да 
бъдат пуснати на пазара по гъвкавия 
механизъм, следва да бъде съответно 
адаптиран.

Or. en

Обосновка

Първоначалната формулировка в директивата се позовава на прехода от един етап 
към следващия: този период в действителност не съществува, тъй като има 
приемственост между един етап и следващия. Гъвкавите механизми се прилагат по 
време на даден етап и формулировката на директивата е адаптирана към този 
подход във всички следващи изменения.

Изменение 35
Oreste Rossi

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) По време на прехода от етап III A 
към етап III B процентът на броя 
двигатели, използвани за приложения, 
различни от задвижването на мотриси и 
локомотиви, пуснати на пазара по 
гъвкавия механизъм, следва да бъде 
увеличен от 20% на 50% от годишните 
продажби на оборудване с двигатели 
във въпросната категория на 
производителя на оборудването. 
Максималният брой двигатели, които 
могат да бъдат пуснати на пазара по 
гъвкавия механизъм, следва да бъде 

(5) По време на етап III B процентът на 
броя двигатели, използвани за 
приложения, различни от задвижването 
на мотриси и локомотиви, пуснати на 
пазара по гъвкавия механизъм, следва 
да бъде 50% oт годишното количество 
пуснато на пазара оборудване с 
двигатели във въпросната категория на 
производителя на оборудването. 
Алтернативният вариант, при който 
определен брой двигатели могат да 
бъдат пуснати на пазара по гъвкавия 
механизъм, следва да бъде съответно 
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съответно адаптиран. адаптиран.

Or. en

Обосновка

Първоначалната формулировка в директивата се позовава на прехода от един етап 
към следващия: този период в действителност не съществува, тъй като има 
приемственост между един етап и следващия. Гъвкавите механизми се прилагат по 
време на даден етап и формулировката на директивата е адаптирана към този 
подход във всички следващи изменения.

Изменение 36
Holger Krahmer

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) По време на прехода от етап III A 
към етап III B процентът на броя 
двигатели, използвани за приложения, 
различни от задвижването на мотриси и 
локомотиви, пуснати на пазара по 
гъвкавия механизъм, следва да бъде 
увеличен от 20% на 50% от годишните 
продажби на оборудване с двигатели 
във въпросната категория на 
производителя на оборудването. 
Максималният брой двигатели, които 
мога да бъдат пуснати на пазара по 
гъвкавия механизъм, следва да бъде 
съответно адаптиран.

(5) По време на прехода от етап III A 
към етап III B процентът на броя 
двигатели, използвани за приложения, 
различни от задвижването на мотриси и 
локомотиви, пуснати на пазара по 
гъвкавия механизъм, следва да бъде 
увеличен от 20% на 40% от годишните 
продажби на оборудване с двигатели 
във въпросната категория на 
производителя на оборудването. 
Максималният брой двигатели, които 
мога да бъдат пуснати на пазара по 
гъвкавия механизъм, следва да бъде 
съответно адаптиран.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение е опит за компромис между позициите на политическите
групи в Европейския парламент и предложението на Комисията.
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Изменение 37
Matthias Groote

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 5 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) По време на прехода от етап III A 
към етап III B процентът на броя 
двигатели, използвани за приложения, 
различни от задвижването на мотриси и 
локомотиви, пуснати на пазара по 
гъвкавия механизъм, следва да бъде 
увеличен от 20 % на 50 % от годишните 
продажби на оборудване с двигатели 
във въпросната категория на 
производителя на оборудването. 
Максималният брой двигатели, които 
мога да бъдат пуснати на пазара по 
гъвкавия механизъм, следва да бъде 
съответно адаптира.

(5) По време на прехода от етап III A 
към етап III B процентът на броя 
двигатели, използвани за приложения, 
различни от задвижването на мотриси и 
локомотиви, пуснати на пазара по 
гъвкавия механизъм, следва да бъде 
увеличен от 20 % на 50 % от годишните 
продажби на оборудване с двигатели 
във въпросната категория на 
производителя на оборудването. 
Максималният брой двигатели, които 
могат да бъдат пуснати на пазара по 
гъвкавия механизъм, следва да
отговаря на приложение ХІІІ точка 
1.2.2.

Or. de

Изменение 38
Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Sergio Berlato, Christa 
Klaß, Horst Schnellhardt

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 6 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Приложимите за гъвкавия механизъм 
правила следва да бъдат адаптирани, за 
да бъдат включени в обхвата на
приложение на този механизъм
двигателите, които се използват за 
задвижване на мотриси и локомотиви.

(6) Приложимите за гъвкавия механизъм 
правила следва да бъдат адаптирани, за 
да бъдат включени в обхвата му
двигателите, които се използват за 
задвижване на мотриси и локомотиви.

Or. en
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Изменение 39
Oreste Rossi

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 6 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Приложимите за гъвкавия механизъм 
правила следва да бъдат адаптирани, за 
да бъдат включени в обхвата на 
приложение на този механизъм
двигателите, които се използват за 
задвижване на мотриси и локомотиви.

(6) Приложимите за гъвкавия механизъм 
правила следва да бъдат адаптирани, за 
да бъдат включени в обхвата му на 
приложение двигателите, които се 
използват за задвижване на мотриси и 
локомотиви.

Or. en

Изменение 40
Bas Eickhout

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Приложимите за гъвкавия механизъм 
правила следва да бъдат адаптирани, за 
да бъдат включени в обхвата на 
приложение на този механизъм 
двигателите, които се използват за 
задвижване на мотриси и локомотиви.

(6) Приложимите за гъвкавия механизъм 
правила следва да бъдат адаптирани, за 
да бъдат включени в обхвата на 
приложение на този механизъм 
двигателите, които се използват за 
задвижване на локомотиви за строго 
ограничен период от време.

Or. en

Изменение 41
Sirpa Pietikäinen

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 6a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6a) В много държави-членки спешно 
се налага подобряване на качеството 



AM\857770BG.doc 19/70 PE458.785v01-00

BG

на въздуха, което изисква по-
решителни действия в редица от 
тях, за да бъде спазена Директивата 
за качеството на въздуха, 2008/50/ЕО. 
Справянето с емисиите при
източника е от съществено значене 
за изпълнението на тези цели, 
включително намаляването на 
емисиите от сектора на 
извънпътната подвижна техника ;

Or. en

Изменение 42
Sirpa Pietikäinen

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 6б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6б) На строителните площадки 
работниците са постоянно изложени 
на емисии, по-специално на 
ултрафини карциногенни черни 
въглеродни частици от 
строителната техника и поради 
това заслужават защита, използваща 
най-добрата налична технология, 
наложена с въвеждането на критерия 
брой на частиците.

Or. en

Изменение 43
Peter Liese

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 6a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6a) Предприятия, извършващи 
дейност с машини, които попадат в
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приложното поле на тази директива, 
следва да се възползват от европейски 
програми за финансова подкрепа или 
съответни програми за подкрепа, 
предоставени от държавите-членки. 
Трябва да се разгледа налагането на 
изискване към бенефициентите по 
тези програми да прилагат най-
добрите налични технологии в своите 
браншове. Следва да получат помощ 
само тези предприятия, които 
използват технологиите с най-добри 
стандарти за емисии.

Or. en

Изменение 44
Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Sergio Berlato, Christa 
Klaß, Horst Schnellhardt

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Предвидените в настоящата 
директива мерки отразяват временно 
изпитвани от производствения сектор 
трудности. По тази причина
валидността им следва да бъде 
ограничена до прехода от етап III A 
към етап III B и да изтече най-късно 
на 31 декември 2013 г.

(7) Предвидените в настоящата 
директива мерки отразяват временно 
изпитвани от производствения сектор 
трудности; като такива, валидността 
им следва да бъде ограничена до етап 
III B.

Or. en

Изменение 45
Oreste Rossi

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 7 
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Предвидените в настоящата 
директива мерки отразяват временно 
изпитвани от производствения сектор 
трудности. По тази причина
валидността им следва да бъде 
ограничена до прехода от етап III A 
към етап III B и да изтече най-късно 
на 31 декември 2013 г.

(7) Предвидените в настоящата 
директива мерки отразяват временно 
изпитвани от производствения сектор 
трудности; като такива, валидността 
им следва да бъде ограничена до етап 
III B.

Or. en

Изменение 46
Holger Krahmer

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 7 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Предвидените в настоящата 
директива мерки отразяват временно 
изпитвани от производствения сектор 
трудности. По тази причина 
валидността им следва да бъде 
ограничена до прехода от етап III A към 
етап III B и да изтече най-късно на 31 
декември 2013 г.

(7) Предвидените в настоящата 
директива мерки отразяват временно 
изпитвани от производствения сектор 
трудности. По тази причина 
валидността им следва да бъде 
ограничена до прехода от етап III A към 
етап III B.

Or. en

Изменение 47
Sirpa Pietikäinen

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Предвидените в настоящата 
директива мерки отразяват временно 

(7) Предвидените в настоящата 
директива мерки отразяват временно 
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изпитвани от производствения сектор 
трудности. По тази причина
валидността им следва да бъде 
ограничена до прехода от етап III A 
към етап III B и да изтече най-късно на 
31 декември 2013 г.

изпитвани от производствения сектор 
трудности; като такива, валидността 
им ще бъде ограничена до етап III B или 
до 3 години, когато не съществува 
следващ етап.

Or. en

Изменение 48
Matthias Groote

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 7 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Предвидените в настоящата 
директива мерки отразяват временно 
изпитвани от производствения 
сектор трудности. По тази причина 
валидността им следва да бъде 
ограничена до прехода от етап III A към 
етап III B и да изтече най-късно на 
31 декември 2013 г.

(7) Предвидените мерки 
представляват временно изключение 
за производствения сектор и не водят 
до трайно адаптиране. По тази 
причина валидността им следва да бъде 
ограничена до прехода от етап III A към 
етап III B и да изтече най-късно на 31 
декември 2013 г..

Or. de

Изменение 49
Bas Eickhout

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Предвидените в настоящата 
директива мерки отразяват временно 
изпитвани от производствения сектор 
трудности. По тази причина 
валидността им следва да бъде 
ограничена до прехода от етап III A към 
етап III B и да изтече най-късно на 31 
декември 2013 г.

(7) Предвидените в настоящата 
директива мерки отразяват временно 
изпитвани от производствения сектор 
трудности. По тази причина 
валидността им следва да бъде 
ограничена до прехода от етап III A към 
етап III B и да изтече най-късно на 31 
декември 2013 г. След тази дата не 
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следва да бъде предоставяна 
допълнителна гъвкавост за прехода 
от етап III A към етап III B.

Or. en

Обосновка

Тъй като етап IV не е въведен за някои категории двигатели, е важно да има срок за 
изтичането на мерките на гъвкавия механизъм, за да се гарантира надлежното 
прилагане на етап III B за всички категории/приложения на двигатели.

Изменение 50
Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Sergio Berlato, Christa 
Klaß, Horst Schnellhardt

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка -1 (нова)
Директива 97/68/ЕО
Член 2 – последно тире

Текст, предложен от Комисията Изменение

-1. В член 2, последното тире се 
заменя със следното:
- гъвкавият механизъм означава 
процедурата по освобождаване, с 
която една държава-членка позволява 
пускането на пазара на ограничено 
количество двигатели съгласно 
член 10.

Or. en

Обосновка

Действащата директива не предлага ясно определение на гъвкавия механизъм; 
необходимо е да се предостави такова определение за яснота на целия текст на 
директивата.
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Изменение 51
Oreste Rossi

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка -1 (нова)
Директива 97/68/ЕО
Член 2 – последно тире

Текст, предложен от Комисията Изменение

-1. В член 2, последното тире се 
заменя със следното:
– гъвкавият механизъм означава 
процедурата по освобождаване, с 
която една държава-членка позволява 
пускането на пазара на ограничено 
количество двигатели съгласно 
член 10.

Or. en

Обосновка

Действащата директива не предлага ясно определение на гъвкавия механизъм; 
необходимо е да се предостави такова определение за яснота на целия текст на 
директивата.

Изменение 52
Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Sergio Berlato, Christa 
Klaß, Horst Schnellhardt

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка -1a (нова)
Директива 97/68/ЕО
Член 2 – ново тире

Текст, предложен от Комисията Изменение

-1а. В член 2, се добавя следното ново 
тире:
– категория двигатели означава 
класификацията на двигателите, 
обединяваща диапазона на мощност, 
изискванията на етапа за емисиите 
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отработени газове и класификацията 
на двигателите съгласно раздел I от 
приложение I.

Or. en

Обосновка

Действащата директива не предлага ясно определение на категория двигатели; 
необходимо е да се предостави такова определение за яснота на целия текст на 
директивата.

Изменение 53
Oreste Rossi

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка -1a (нова)
Директива 97/68/ЕО
Член 2 – ново тире

Текст, предложен от Комисията Изменение

-1а. В член 2, се добавя следното ново 
тире:
– категория двигатели означава 
класификацията на двигателите, 
обединяваща диапазона на мощност, 
изискванията на етапа за емисиите 
отработени газове и класификацията 
на двигателите съгласно точка I от 
приложение I.

Or. en

Обосновка

Действащата директива не предлага ясно определение на категория двигатели; 
необходимо е да се предостави такова определение за яснота на целия текст на 
директивата.
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Изменение 54
Karin Kadenbach

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка -1 (нова)
Директива 97/68/ЕО
Член 2 – ново тире

Текст, предложен от Комисията Изменение

-1. В член 2 се добавя следното тире:
– „система за пречистване на 
отработените газове за намаляване 
на частиците“ устройства и 
филтърни системи според нивото на 
техниката с ефективност най-малко 
90% при отделянето на частиците и 
количествен критерий 1012 kWh.

Or. de

Обосновка

Системите за пречистване на отработените газове за намаляване на частиците в 
Директива 97/68/ЕО не са дефинирани точно според равнището на технологията. От 
години обаче от съображение за безопасност на работниците се препоръчва на 
(строителните) машини в подземното строителство да се монтират филтърни 
системи за дизелови частици (абсолютна минимизираща забрана при причиняващите 
рак отработени газове от дизелови двигатели). В правото на ЕС липсва еднозначно
определение и това води до трудности при тълкуването от страна на институциите 
и производителите.

Изменение 55
Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Sergio Berlato, Christa 
Klaß, Horst Schnellhardt

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 1
Директива 97/68/ЕО
Член 4 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В член 4, параграф 6 се заменя със 
следния текст:

заличава се

„6. Двигателите с компресионно 
запалване, предназначени за употреби, 
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различни от задвижването на 
плавателни съдове от вътрешното 
корабоплаване, могат да бъдат 
пуснати на пазара в рамките на даден 
гъвкав механизъм в съответствие с 
процедурата, предвидена в 
приложение XIII, като допълнение на 
параграфи 1—5.“

Or. en

Изменение 56
Oreste Rossi

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 1
Директива 97/68/ЕО
Член 4 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В член 4, параграф 6 се заменя със 
следния текст:

заличава се

„6. Двигателите с компресионно 
запалване, предназначени за употреби, 
различни от задвижването на 
плавателни съдове от вътрешното 
корабоплаване, могат да бъдат 
пуснати на пазара в рамките на даден 
гъвкав механизъм в съответствие с 
процедурата, предвидена в 
приложение XIII, като допълнение на 
параграфи 1—5.“

Or. en

(Виж изменение на член 1 – параграф 1 – точка 1 – уводна част)

Изменение 57
Sirpa Pietikäinen

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 1
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Директива 97/68/ЕО
Член 4 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Двигателите с компресионно 
запалване, предназначени за употреби, 
различни от задвижването на 
плавателни съдове от вътрешното 
корабоплаване, могат да бъдат пуснати 
на пазара в рамките на даден гъвкав 
механизъм в съответствие с 
процедурата, предвидена в приложение 
XIII, като допълнение на параграфи 1—
5.

6. Двигателите с компресионно 
запалване, предназначени за употреби, 
различни от задвижването на мотриси 
и плавателни съдове от вътрешното 
корабоплаване, могат да бъдат пуснати 
на пазара в рамките на даден гъвкав 
механизъм в съответствие с 
процедурата, предвидена в приложение 
XIII, като допълнение на параграфи 1—
5.

Or. en

Обосновка

Вече съществуват мотриси, които отговарят на III B, със съответните решения за 
двигателите. Мотрисите преди всичко „заемат“ двигатели от тежкотоварни 
автомобили, за които съществуват решения за III B. По този начин мотрисите 
следва да бъдат оставени извън гъвкавия механизъм, както е постановено в 
Директива 2004/26/ЕО.

Изменение 58
Bas Eickhout

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 1
Директива 97/68/ЕО
Член 4 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Двигателите с компресионно 
запалване, предназначени за употреби, 
различни от задвижването на 
плавателни съдове от вътрешното 
корабоплаване, могат да бъдат пуснати 
на пазара в рамките на даден гъвкав 
механизъм в съответствие с 
процедурата, предвидена в приложение 
XIII, като допълнение на параграфи 1—

6. Двигателите с компресионно 
запалване, предназначени за употреби, 
различни от задвижването на мотриси 
и плавателни съдове от вътрешното 
корабоплаване, могат да бъдат пуснати 
на пазара в рамките на даден гъвкав 
механизъм в съответствие с 
процедурата, предвидена в приложение 
XIII, като допълнение на параграфи 1—
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5. 5.

Or. en

Изменение 59
Karin Kadenbach

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 1a (нова)
Директива 97/68/ЕО
Член 8 – параграф 6a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. В член 8 се добавя следният
параграф:
6a. Незасегнати остават
разпоредбите за намаляване на 
емисиите при употребата на тези 
двигатели според равнището на 
технологията с цел безопасност на 
работниците и в чувствителни 
области, в които граничните 
стойности на емисиите съгласно 
Директива 2008/50/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 21 май 
2008 година относно качеството на 
атмосферния въздух и за по-чист 
въздух за Европа1 са надвишени, 
доколкото те са съответни на
причинителите, недискриминиращи и 
целенасочени.
1 ОВ L 152, 11.6.2008 г., стр. 1.

Or. de

Обосновка

Спазването на изискванията на Директива 2006/50/ЕО по отношение на финия прах и 
азотния диоксид следва да даде възможност на държавите-членки да вземат мерки 
при вече въведени в експлоатация, но все още отделящи високо ниво на емисии 
двигатели в особено чувствителните области (зоните за опазване на околната среда). 
Това изясняване дава необходимата гъвкавост и представлява право на Общността. 
Това обаче се отрича от компетентната ГД „Промишленост“ на Комисията, 
въпреки че подобни мерки са приложени отдавна в Европа по отношение на пътните 
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превозни средства (тежкотоварни и леки).

Изменение 60
Bas Eickhout

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 2 – буква –a) (нова)
Директива 97/68/ЕО
Член 10 – параграф 1a

Текст, предложен от Комисията Изменение

-a) Параграф 1 a се заличава;

Or. en

Обосновка

Изключението за двигатели за замяна създава вратичка в законодателството. Това 
изключение следва да бъде поставено под условие, че бъде извършено модернизиране на 
устройствата за контрол на емисиите, но тъй като в Европа не съществува 
хармонизирана рамка, определяща изискванията за модернизиране, тази разпоредба 
следва да бъде заличена, за да се гарантира постоянното подобряване на парка от 
извънпътна подвижна техника.

Изменение 61
Pavel Poc

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 2 – буква –a) (нова)
Директива 97/68/ЕО
Член 10 – параграф 1a – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

-a) В параграф 1a се заличава втората 
алинея.

Or. en
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Изменение 62
Martin Callanan

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 2 – буква –a) (нова)
Директива 97/68/ЕО
Член 10 – параграф 1a – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

-a) В параграф 1a се заличава втората 
алинея.

Or. en

Обосновка

Тъй като наличното пространство в повечето по-ранни автомобили не е достатъчно,
за да побере двигатели, съответстващи на етап III B със същата мощност, 
възможността за заместване на двигатели, по-ранни от III A и III A, монтирани в 
ранни автомобили, с двигатели, съответстващи на етап III A, ще позволи на 
индустрията да се доближи до по-чистите стандарти за емисии за етап III A вместо 
да запази по-замърсяващи двигатели (от преди III A), като по този начин се подобрят 
емисиите от по-ранни автомобили, се избегне изтеглянето на автомобили преди 
изтичането на нормалния им жизнен цикъл и, накрая, се предотврати пренасочване 
от железопътен към автомобилен транспорт.

Изменение 63
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Elisabetta Gardini

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 2 – буква –a) (нова)
Директива 97/68/ЕО
Член 10 – параграф 1 a – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

-a) В параграф 1a, се заличава 
втората алинея:

Or. en
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Изменение 64
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Elisabetta Gardini

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 2 – буква –a)
Директива 97/68/ЕО
Член 10 – параграфи 1б, 1в и 1г (нови)

Текст, предложен от Комисията Изменение

-a) Създават се параграфи 1б, 1в и 1г:
„1б. Двигател за замяна, който ще се 
монтира в мотриса, влакова секция 
или локомотив, оригинално 
оборудван(а) с двигател, който не 
отговаря на изискванията за гранични 
стойности на етап IIIA или отговоря 
само на изискванията за гранични 
стойности на етап IIIA, изпълнява 
най-малкото изискванията за 
гранични стойности, определени в
Етап III A. За тези двигатели не се 
прилагат член 9, параграфи 3ж, 3и и 
4a.
1в. Въпреки това, държавата-членка 
може да разреши, като използва 
процедурата на дерогация, определена 
по-долу, производството и 
монтирането на двигатели за замяна, 
които не отговарят на изискванията 
на етап IIIA, в следните случаи:
i) за подновяване или подобряване на 
съществуваща мотриса, влакова 
секция или локомотив, когато 
изискванията за прилагане на етап 
IIIA биха създали съществени 
технически затруднения от гледна 
точка на ширина на железопътната 
линия, товар на осите, дизайн на 
корпус/шаси или системи за контрол 
на двигателя(ите) за множество 
дейности и, вследствие от това, биха 
застрашили икономическата 
жизнеспособност на проекта;
ii) когато, след злополука с мотриса,
влакова секция или локомотив или 
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повреда с катастрофални последици 
на неговия(те) двигател(и), 
прилагането на изискванията на етап 
IIIA би породило съществени 
технически трудности и, вследствие 
на това, би застрашило ефективното 
от гледна точка на разходите 
възстановяване на увредената 
мотриса или локомотив.
За тези двигатели не се прилагат 
член 9, параграфи 3ж, 3и и 4a.
Когато се предоставя дерогация, 
държавата-членка, предоставяща 
дерогация, предоставя, в срок от 
шест месеца, на Комисията и на 
органите по одобрение на другите 
държави-членки документ на хартиен 
носител или като електронен файл, 
който съдържа:
— уникалния референтен номер на 
дерогацията, посочен на етикета, 
поставен на всеки двигател, за който 
се отнася,
— естеството на дерогацията,
включително описанието на 
равнищата на емисиите в сравнение с 
праговете по IIIA и подробности за 
алтернативните разпоредби, които 
ще бъдат приложени,
— подробна обосновка за 
предоставянето на дерогацията, 
включваща основните технически 
трудности с техните икономически и 
екологични последици и описание на 
проектантските усилия, вложени за 
доближаване към изискванията на 
етап IIIA и, ако е необходимо, други 
мерки за развитие и експлоатация,
— броя двигатели, които са предмет 
на дерогацията,
— данни за производителя и 
типовете и серийните номера на 
двигателите, които са предмет на 
дерогацията,
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— данни за сериите железопътни 
превозни средства, на които ще бъдат 
монтирани двигателите, заедно с 
техните експлоатационни области,
— всякаква друга информация, която 
помага да се обоснове искането за 
дерогация
1г. За двигатели, пуснати на пазара 
съгласно 1a, 1б и 1в, текстът 
„ДВИГАТЕЛ ЗА ЗАМЯНА“ се поставя 
на етикет върху двигателя или се 
включва в наръчника за двигатели на 
собственика.“

Or. en

Обосновка

Ако се въведе задължение железопътният транспорт да приеме стандартите на IIIB 
за емисии за всички свои по-стари превозни средства, когато заменя двигателите, 
някои от превозните средства ще трябва да бъдат изтеглени преди изтичането на 
нормалния им жизнен цикъл. Действително, поради ограничения на габаритите и 
проектни ограничения, по-старите превозни средства не са технически съвместими 
със спецификацията за двигателите на IIIB. Разходите за адаптиране на габаритите 
биха принудили железопътния сектор и местните органи да увеличат цената на 
услугите, свързани с железопътен превоз, както и в много случаи – таксуването на 
национално или местно равнище. По време на криза не можем да позволим подобно 
нещо. Освен това, това би насърчило данъкоплатците да се насочат към по-
замърсяващи средства за превоз като автомобили например и да тръгнат срещу 
основната цел на директивата, която е да се подобри качеството на въздуха. 
Независимо от това, посочената дерогация следва да се прилага само при условията 
на строг контрол и ограничения. Подробни обосновки (техническа, екологична и 
икономическа) следва да подкрепят искането за дерогация.

Изменение 65
Pavel Poc

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 2 – буква –aб) (нова)
Директива 97/68/ЕО
Член 10 – параграфи 1б и 1в (нови)

Текст, предложен от Комисията Изменение

-aб) Създават се следните параграфи:
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1б. двигател за замяна, който ще се 
монтира в мотриса, влакова секция 
или локомотив, първоначално 
оборудван(а) с двигател, който не 
отговаря на изискванията за гранични 
стойности на етап IIIA или отговаря 
само на изискванията за гранични 
стойности на етап IIIA, изпълнява 
най-малкото изискванията за 
гранични стойности, определени в 
Етап III A. За тези двигатели не се 
прилагат член 9, параграфи 3ж, 3и и 
4a.
1в. За двигатели, пуснати на пазара 
съгласно 1a и 1б, текстът 
„ДВИГАТЕЛ ЗА ЗАМЯНА“ се поставя 
на етикет върху двигателя или се 
включва в наръчника за двигатели на 
собственика.

Or. en

Обосновка

Тъй като наличното място в повечето по-стари автомобили не е достатъчно за 
монтиране на двигатели със същата мощност, съответстващи на Етап III B, 
възможността за заместване на двигатели отпреди III A и от II A, монтирани в по-
стари автомобили, с двигатели, съответстващи на Етап III A, ще позволи на 
индустрията да се придвижи към по-чистите стандарти за емисии за Етап III A 
вместо да задържи по-замърсяващи двигатели (отпреди –III A), като по този начин 
се подобрят емисиите от по-стари автомобили, избегне се изтеглянето на 
автомобили преди изтичането на нормалния им жизнен цикъл и накрая се 
предотврати пренасочване от железопътен към автомобилен транспорт.

Изменение 66
Pavel Poc

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 2 – буква –aв) (нова)
Директива 97/68/ЕО
Член 10 – параграфи 1г и 1д
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Текст, предложен от Комисията Изменение

aв) Създават се следните параграфи:
„1г. Чрез дерогация, държавите-
членки могат да разрешат 
производството и монтирането на 
двигатели за замяна, които не 
отговарят на изискванията на етап 
IIIA, в следните случаи:
i) за подновяване или подобряване на 
съществуваща мотриса, влакова 
композиция или локомотив, когато 
изискванията за прилагане на етап 
IIIA биха създали съществени 
технически затруднения от гледна 
точка на ширина на железопътната 
линия, товар на осите, дизайн на 
корпус/шаси или системи за контрол 
на двигателя(ите) за множество 
дейности и, вследствие на това, биха 
застрашили икономическата 
жизнеспособност на проекта; при 
условие, че заявлението е придружено 
от оценка на въздействието, 
съдържаща достатъчна обосновка за 
дерогацията и доказваща, че общите 
равнища на емисиите ще бъдат 
подобрени в сравнение с оригиналните 
двигатели.
ii) когато, след злополука с мотриса, 
влакова композиция или локомотив 
или повреда с катастрофални 
последици на неговия(те) двигател(и), 
прилагането на изискванията на етап 
IIIA би породило съществени 
технически трудности и, в следствие 
на това, би застрашило ефективния, 
от гледна точка на разходите, 
ремонт на повредената мотриса, 
влакова секция или локомотив. За 
двигателите, обхванати от този 
параграф, не се прилагат член 9, 
параграфи 3ж, 3и и 4a. Когато се 
предоставя дерогация, държавата-
членка, предоставяща дерогация, 
предоставя, в срок от шест месеца, на 
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Комисията и на органите по 
одобрение на другите държави-членки 
документ на хартиен носител или в 
електронен формат, който посочва:
— единния референтен номер на 
дерогацията, посочен на етикета, 
поставен на всеки двигател, за който 
се отнася,
— естеството на дерогацията, 
включително описанието на 
равнищата на емисиите в сравнение с 
праговете по етап IIIA и подробности 
за алтернативните разпоредби, 
които ще бъдат приложени,
— подробна обосновка за 
предоставянето на дерогацията, 
включваща основните технически 
трудности, с техните икономически 
и екологични последствия и описание 
на проектантските усилия, вложени 
за доближаване към изискванията на 
етап IIIA и, ако е необходимо, други 
мерки за развитие и експлоатация на 
парка,
— броя двигатели, които са предмет 
на дерогацията, данни за 
производителя и типовете и 
серийните номера на двигателите, 
които са предмет на дерогацията,
— данни за сериите железопътни 
превозни средства, на които ще бъдат 
монтирани двигателите, заедно с 
техните експлоатационни области,
— всякаква друга информация, която 
помага да се обоснове искането за 
дерогация
1д. За двигатели, пуснати на пазара 
съгласно параграфи 1a, 1б и 1в, 
текстът „ДВИГАТЕЛ ЗА ЗАМЯНА” 
се поставя на етикет върху двигателя 
или се слага в наръчника на 
собственика.”

Or. en
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Обосновка

Тъй като наличното място в повечето по-стари автомобили не е достатъчно за 
монтиране на двигатели със същата мощност, съответстващи на III B, 
възможността за заместване на двигатели отпреди III A и от III A, монтирани в по-
стари автомобили, с двигатели, съответстващи на III A, ще позволи на индустрията 
да се придвижи към по-чистите стандарти за емисии за III A. В много малко случаи 
ще бъдат необходими и дерогации от монтирането на IIIA заради ширината на 
железопътната линия, товара на осите и проектните ограничения на превозните 
средства. Индустрията е съгласна, че всяка такава дерогация ще се прилага само при 
условията на строг контрол и ограничения и с подробни обосновки.

Изменение 67
Martin Callanan

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 2 – буква -aб) (нова)
Директива 97/68/ЕО
Член 10 – параграфи 1б и 1в (нови)

Текст, предложен от Комисията Изменение

-aб) Създават се следните параграфи:
„1б. Двигател за замяна, който ще се 
монтира в мотриса, влакова секция 
или локомотив, оригинално 
оборудван(а) с двигател, който не 
отговаря на изискванията за гранични 
стойности на етап IIIA или отговаря 
само на изискванията за гранични 
стойности на етап IIIA, 
съответства най-малко на 
граничните стойности, определени в 
етап III A. За тези двигатели не се 
прилагат член 9, параграфи 3ж, 3и и 
4a.
1в. За двигатели, пуснати на пазара 
съгласно параграфи 1a и 1б, текстът 
„ДВИГАТЕЛ ЗА ЗАМЯНА“ се поставя 
на етикет върху двигателя или се 
включва в наръчника на собственика.“

Or. en
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Обосновка

Тъй като разполагаемото място в повечето по-стари автомобили не е достатъчно за 
монтиране на двигатели със същата мощност, съответстващи на етап III B, 
възможността за заместване на двигатели отпреди III A и от III A, монтирани в по-
стари автомобили с двигатели, съответстващи на етап III A, ще позволи на 
индустрията да премине към по-чисти стандарти за емисии, съответстващи на етап 
III A, вместо да запази по-замърсяващи двигатели (отпреди IIIA) в по-старите 
автомобили с двигатели, съответстващи на етап III A, като по този начин ще се 
подобрят емисиите от по-стари автомобили, ще се избегне изтеглянето на 
автомобили преди изтичането на нормалния им жизнен цикъл и в крайна сметка ще се 
предотврати пренасочване от железопътен към автомобилен транспорт.

Изменение 68
Martin Callanan

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 2 – буква -aв) (нова)
Директива 97/68/ЕО
Член 10 – параграфи 1г и 1д (нови)

Текст, предложен от Комисията Изменение

-aв) Създават се следните параграфи:
„1г. Чрез дерогация държавите-
членки могат да разрешат 
производството и монтирането на 
двигатели за замяна, които не 
отговарят на изискванията на етап 
IIIA, в следните случаи:
i) за подновяване или подобряване на 
съществуваща мотриса, влакова 
секция или локомотив, когато 
изискванията за прилагане на етап 
IIIA биха създали съществени 
технически затруднения от гледна 
точка на ширина на железопътната 
линия, товар на осите, дизайн на 
корпус/шаси или системи за контрол 
на двигателя(ите) за множество 
дейности и вследствие на това биха 
застрашили икономическата 
жизнеспособност на проекта; при 
условие че заявлението е придружено 
от оценка на въздействието, 
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съдържаща достатъчна обосновка за 
дерогацията и доказваща, че общите 
равнища на емисиите ще бъдат 
подобрени в сравнение с оригиналните 
двигатели.
ii) когато след злополука с мотриса, 
влакова секция или локомотив или 
след повреда с катастрофални 
последици на неговия(те) двигател(и) 
прилагането на изискванията на етап 
IIIA би породило съществени 
технически трудности и вследствие 
на това би застрашило разходно 
ефективния ремонт на увредената 
мотриса, влакова секция или 
локомотив.
За двигателите, обхванати от този 
параграф, не се прилагат член 9, 
параграфи 3ж, 3и и 4a.
Когато се предоставя дерогация, в 
срок от шест месеца държавата-
членка, предоставяща дерогация, 
предоставя на Комисията и на 
органите по одобрение на другите 
държави-членки документ на хартиен 
носител и в електронен формат, в 
който се посочват:
— уникалният референтен номер на 
дерогацията, посочен на етикета, 
сложен на всеки двигател, за който се 
отнася,
— естеството на дерогацията, 
включително описанието на 
равнищата на емисиите в сравнение с 
праговете по етап IIIA и подробности 
за алтернативните разпоредби, 
които ще бъдат приложени,
— подробна обосновка за 
предоставянето на дерогацията, 
включваща основните технически 
трудности с техните икономически и 
екологични последици и описание на 
проектантските усилия, положени за 
доближаване към изискванията на 
етап IIIA, и ако е необходимо, други 
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мерки за развитие и експлоатация,
— броят двигатели, които са 
предмет на дерогацията,
— данни за производителя и 
типовете и серийните номера на 
двигателите, които са предмет на 
дерогацията,
— данни за сериите железопътни 
превозни средства, на които ще бъдат 
монтирани двигателите, заедно с 
техните области на експлоатация,
— всякаква друга информация, която 
помага да се обоснове искането за 
дерогация
1д. За двигатели, пуснати на пазара 
съгласно параграфи 1a, 1б и 1в, 
текстът „ДВИГАТЕЛ ЗА ЗАМЯНА” 
се поставя на етикет върху двигателя 
или се включва в наръчника на 
собственика.“

Or. en

Обосновка

Тъй като разполагаемото място в повечето по-стари автомобили не е достатъчно за 
монтиране на двигатели със същата мощност, съответстващи на III B, 
възможността за заместване на двигатели отпреди III A и от III A, монтирани в 
ранни автомобили с двигатели, съответстващи на III A, ще позволи на индустрията 
да се придвижи към по-чистите стандарти за емисии за III A. В много малко случаи 
ще бъдат необходими и дерогации от монтирането на IIIA заради ширината на 
железопътната линия, товара на осите и проектните ограничения на превозните 
средства. Индустрията е съгласна, че всяка такава дерогация ще се извършва само 
при условията на строг контрол и ограничения и с подробни обосновки.

Изменение 69
Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Sergio Berlato, Christa 
Klaß, Horst Schnellhardt

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 2 – буква а
Директива 97/68/ЕО
Член 10 – параграф 7
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Държавите-членки разрешават 
пускането на пазара на двигатели, 
отговарящи на определенията от 
приложение I, точка 1, буква A, 
подточки i), ii), iv) и v), в рамките на 
гъвкавия механизъм в съответствие с 
разпоредбите в приложение XIII.

(7) Държавите-членки разрешават 
пускането на пазара на двигатели, 
отговарящи на определенията от 
приложение I, точка 1, буква A, 
подточки i), ii), iv) и v), в рамките на 
гъвкавия механизъм в съответствие с 
разпоредбите в приложение XIII. 
Двигателите с принудително 
запалване, отговарящи на 
определението от приложение I, 
точка 1, буква A, подточка iii) и 
двигателите за задвижване на 
плавателни съдове от вътрешните 
водни пътища, се изключват от тази 
процедура.
Гъвкавият механизъм започва 
действие, когато пускането на пазара 
на двигатели стане задължително за 
всяка държава и е с 
продължителността на конкретния 
етап, но не повече от три години. 
Двигателите трябва да имат типово 
одобрение съгласно етапа, който 
непосредствено предхожда 
разглеждания етап.

Or. en

Обосновка

Етап IIIB, както всички други етапи в директивата, се въвежда постепенно 
съобразно мощността на двигателя. Залагането на общ срок за приключване на 
гъвкавия механизъм създава различна продължителност за различните категории 
мощност, което не е обосновано нито технически, нито икономически. Количеството 
двигатели, допуснато в който и да било гъвкав механизъм, е определено и фиксирано, 
след като ПСП го заяви. Това количество не може да бъде променяно, ако гъвкавият 
механизъм е по-продължителен или по-кратък. По тази причина продължителността 
на гъвкавия механизъм е фиксирана на 3 години или продължителността на етапа, 
ако е по-кратък. Същото би се прилагало и спрямо бъдещи етапи, за които са валидни 
процедурите на съществуващата директива и не е предвидена максимална 
продължителност. Когато етапът няма максимална продължителност, тъй като 
влиза в сила нов етап, определянето на срок за гъвкавия механизъм улеснява контрола 
върху пазара.
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Изменение 70
Oreste Rossi

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 2 – буква а)
Директива 97/68/ЕО
Член 10 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Държавите-членки разрешават 
пускането на пазара на двигатели, 
отговарящи на определенията от 
приложение I, точка 1, буква A, 
подточки i), ii), iv) и v), в рамките на 
гъвкавия механизъм в съответствие с 
разпоредбите в приложение XIII.

(7) Държавите-членки разрешават 
пускането на пазара на двигатели, 
отговарящи на определенията от 
приложение I, точка 1, буква A, 
подточки i), ii), iv) и v), в рамките на 
гъвкавия механизъм в съответствие с 
разпоредбите в приложение XIII.
Двигателите с принудително 
запалване, отговарящи на 
определението от приложение I, 
точка 1, буква A, подточка iii) и 
двигателите за задвижване на 
плавателни съдове от вътрешните 
водни пътища, се изключват от тази 
процедура.
Гъвкавият механизъм започва да 
действа, когато пускането на пазара 
на двигатели стане задължително за 
всяка държава и е с 
продължителността на конкретния 
етап, но не повече от три години. 
Двигателите са с типово одобрение 
съгласно етапа, който 
непосредствено предхожда 
разглеждания етап.

Or. en

Обосновка

Етап IIIB, както всички други етапи в директивата, се въвежда постепенно 
съобразно мощността на двигателя. Залагането на общ срок за приключване на 
гъвкавия механизъм създава различна продължителност за различните категории 
мощност, което не обосновано нито технически, нито икономически. Количеството 
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двигатели, допуснато в който и да било гъвкав механизъм, е определено и фиксирано, 
след като ПСП го заяви. Това количество не може да бъде променяно, ако гъвкавият 
механизъм е по-дълъг или по-кратък. Поради тази причина, продължителността на 
гъвкавия механизъм се определя да бъде 3 години или продължителността на етапа, 
ако е по-кратка. Същото би се прилагало и спрямо бъдещи етапи, за които са валидни 
процедурите на съществуващата директива и не е предвидена максимална 
продължителност.

Изменение 71
Sirpa Pietikäinen

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 2 – буква а)
Директива 97/68/ЕО
Член 10 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Държавите-членки разрешават 
пускането на пазара на двигатели, 
отговарящи на определенията от 
приложение I, точка 1, буква A, 
подточки i), ii), iv) и v), в рамките на 
гъвкавия механизъм в съответствие с
разпоредбите в приложение XIII.

(7) Държавите-членки разрешават 
пускането на пазара на двигатели, 
отговарящи на определенията от 
приложение I, точка 1, буква A, 
подточки i), ii) и v), в рамките на 
гъвкавия механизъм в съответствие с 
разпоредбите в приложение XIII.

Двигатели могат да бъдат пускани на 
пазара по гъвкавия механизъм от 
датата, когато стане приложим 
даден етап, до края на този етап, но 
не по-късно от три години от 
началото на този етап. Двигателите 
са с типово одобрение съгласно етапа, 
който непосредствено предхожда 
приложимия етап.

Or. en

Изменение 72
Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Sergio Berlato, Christa 
Klaß, Horst Schnellhardt

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 2 – буква б)



AM\857770BG.doc 45/70 PE458.785v01-00

BG

Директива 97/68/ЕО
Член 10 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) Добавя се следният параграф 8: заличава се
„8. Гъвкавият механизъм, в 
съответствие с разпоредбите на 
приложение XIII, точка 1.2, се 
прилага единствено за прехода от 
етап III A към етап III B и срокът му 
на действие изтича на 31 декември 
2013 г.”

Or. en

Изменение 73
Oreste Rossi

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 2 – буква б)
Директива 97/68/ЕО
Член 10 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) Добавя се следният параграф 8: заличава се
„8. Гъвкавият механизъм, в 
съответствие с разпоредбите на 
приложение XIII, точка 1.2, се 
прилага единствено за прехода от 
етап III A към етап III B и срокът му 
на действие изтича на 31 декември 
2013 г.”

Or. en

Изменение 74
Sirpa Pietikäinen

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 2 – буква б)
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Директива 97/68/ЕО
Член 10 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) Добавя се следният параграф 8: заличава се
„8. Гъвкавият механизъм, в 
съответствие с разпоредбите на 
приложение XIII, точка 1.2, се 
прилага единствено за прехода от 
етап III A към етап III B и срокът му 
на действие изтича на 31 декември 
2013 г.”

Or. en

Изменение 75
Holger Krahmer

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 2 – буква б)
Директива 97/68/ЕО
Член 10 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. Гъвкавият механизъм, в съответствие 
с разпоредбите на приложение XIII, 
точка 1.2, се прилага единствено за 
прехода от етап III A към етап III B и 
срокът му на действие изтича на 31 
декември 2013 г.

8. Гъвкавият механизъм в съответствие 
с разпоредбите на приложение XIII, 
точка 1.2 се прилага единствено за 
прехода от етап III A към етап III B.

Or. en

Изменение 76
Bas Eickhout

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 2 – буква б)
Директива 97/68/ЕО
Член 10 – параграф 8
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Текст, предложен от Комисията Изменение

8. Гъвкавият механизъм, в съответствие 
с разпоредбите на приложение XIII, 
точка 1.2, се прилага единствено за 
прехода от етап III A към етап III B и 
срокът му на действие изтича на 31 
декември 2013 г.

8. Гъвкавият механизъм в съответствие 
с разпоредбите на приложение XIII, 
точка 1.2 се прилага единствено за 
прехода от етап III A към етап III B и 
срокът му на действие изтича на 31 
декември 2013 г. След тази дата не се 
предоставя допълнителен гъвкав 
механизъм за прехода от етап III A 
към етап IIIB.

Or. en

Обосновка

Тъй като етап IV не е въведен за някои категории двигатели, е важно да има срок за 
изтичането на мерките на гъвкавия механизъм, за да се гарантира надлежното 
прилагане на етап III B за всички категории/приложения на двигатели.

Изменение 77
Karin Kadenbach

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 2a (нова)
Директива 97/68/ЕО
Член 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Член 13 гласи следното:
Разпоредбите на настоящата 
директива не засягат залегналите в 
Договора права на държавите-членки 
да установяват такива изисквания, 
които се считат за необходими, за да 
гарантират, че работниците са 
защитени, когато използват 
извънпътната техника, и които 
отговарят на равнището на 
техниката.

Or. de
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Обосновка

Изменението отстранява излишните формулировки в наличния член 13 и хармонизира 
Директива 97/68/ЕО по отношение на техническата страна, свързана с емисиите, с  
98/24/ЕО (Директивата за опасните вещества). Това е необходимо също и защото 
производителите слагат филтри за частици в мобилните машини и превозни 
средства и заплашват с премахване на знака CE и на правото на гаранция. 
Изменението допълва също и Приложение 4.1. на Директива 97/68/ЕО.

Изменение 78
Pavel Poc

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 1б
Тъй като в Комисията вече се 
подготвя преразглеждането на 
Директива 97/68/EО относно 
емисиите на газообразни и 
прахообразни замърсители от 
двигатели с вътрешно горене, 
инсталирани в извънпътна подвижна 
техника, което означава, че се очаква 
по-всеобхватен преглед на 
директивата в началото на 2012 г., 
има смисъл да се разгледат въпроси, 
свързани с директивата, по един по-
широк начин, вместо да се постига 
съгласие за потенциално вредно 
откъслечно законодателство; поради 
това настоятелно призовава 
Комисията да внесе това планирано 
преразглеждане.

Or. en

Обосновка

Комисията представи своето предложение COM(2010)362 за изменение на Директива 
97/68/ЕО на един сравнително късен етап, тъй като мерките, които Комисията 
желае да измени, вече влизат в сила от 1 януари 2011 г. нататък. Тъй като 
предложението на Комисията – което е най-важно – създава риск от нежелан 
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прецедент за разводняване на законодателството в областта на околната среда и на 
договорените стандарти и тъй като в момента се подготвя преразглеждане на 
цялата Директива 97/68/ЕО, въпросите би следвало и могат да бъдат разгледани по-
цялостно.

Изменение 79
Pavel Poc

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 1в
Комисията ежегодно представя 
отчет на Европейския парламент и 
на Съвета на министрите за
напредъка в разработването на 
локомотиви, съответстващи на Euro 
IIIb.

Or. en

Изменение 80
Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Sergio Berlato, Christa 
Klaß, Horst Schnellhardt

Предложение за директива – акт за изменение
Приложение – уводна част
Директива 97/68/ЕО
-

Текст, предложен от Комисията Изменение

Точка 1 от приложение XIІІ се заменя 
със следния текст:

Приложение XIІІ се заменя със следния 
текст:

Or. en



PE458.785v01-00 50/70 AM\857770BG.doc

BG

Изменение 81
Oreste Rossi

Предложение за директива – акт за изменение
Приложение – уводна част
Директива 97/68/ЕО
-

Текст, предложен от Комисията Изменение

Точка 1 от приложение XIІІ се заменя 
със следния текст:

Приложение XIІІ се заменя със следния 
текст:

Or. en

Изменение 82
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Christa Klaß, Horst Schnellhardt

Предложение за директива – акт за изменение
Приложение
Директива 97/68/ЕО
Приложение XIII – раздел 1 – точка 1.1.

Текст, предложен от Комисията Изменение

1.1. С изключение на преходния период 
между етап III A и етап III B, даден 
ПСП, желаещ да използва гъвкавия 
механизъм, отправя искане към издаващ 
одобрение орган за разрешение да купи 
от доставчиците си на двигатели
количествата двигатели, посочени в 
точки 1.1.1 и 1.1.2, които не отговарят 
на приложимите за периода гранични 
стойности на емисиите, но са 
одобрени по изискванията на 
непосредствено предходния етап на 
гранични стойности на емисиите.

1.1. Даден ПСП, желаещ да използва 
гъвкавия механизъм, с изключение на 
двигателите за задвижване на 
локомотиви, отправя искане към 
издаващ одобрение орган за разрешение 
производителите на двигатели на 
ПСП да пуснат на пазара двигатели, 
предназначени за използване 
изключително от ПСП. С изключение 
на етап IIIB количествата двигатели не 
надвишават посочените в точки 1.1.1 
и 1.1.2.

Or. en

Обосновка

Изискването двигателите по гъвкавия механизъм да имат типово одобрение от 
предходния етап е преместено в член 10, параграф 7.
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Изменение 83
Oreste Rossi

Предложение за директива – акт за изменение
Приложение
Директива 97/68/ЕО
Приложение XIII – раздел 1 – точка 1.1.

Текст, предложен от Комисията Изменение

1.1. С изключение на преходния период 
между етап III A и етап III B, даден 
ПСП, желаещ да използва гъвкавия 
механизъм, отправя искане към издаващ 
одобрение орган за разрешение да купи 
от доставчиците си на двигатели
количествата двигатели, посочени в 
точки 1.1.1 и 1.1.2, които не отговарят 
на приложимите за периода гранични 
стойности на емисиите, но са 
одобрени по изискванията на 
непосредствено предходния етап на 
гранични стойности на емисиите.

1.1. Без да се накърнява точка 1.2, 
даден ПСП, желаещ да използва 
гъвкавия механизъм, с изключение на 
двигателите за задвижване на 
локомотиви, отправя искане към 
издаващ одобрение орган за разрешение 
производителите на двигатели на 
ПСП да пуснат на пазара двигатели, 
предназначени за използване 
изключително от ПСП. С изключение 
на етап IIIB количествата двигатели не 
могат да надвишават посочените в 
точки 1.1.1 и 1.1.2.

Or. en

Изменение 84
Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Sergio Berlato, Christa 
Klaß, Horst Schnellhardt

Предложение за директива – акт за изменение
Приложение
Директива 97/68/ЕО
Приложение XIII – раздел 1 – точка 1.1.1.

Текст, предложен от Комисията Изменение

1.1.1. Броят двигатели, пуснати на 
пазара в рамките на даден гъвкав 
механизъм, не трябва да превишава, за 
всяка категория двигатели, 20 % от 
годишните продажби на ПСП на 
оборудване с двигатели във въпросната 
категория двигатели (изчислени като 

1.1.1. Броят двигатели, пуснати на 
пазара в рамките на даден гъвкав 
механизъм, не трябва да превишава, за 
всяка категория двигатели, 20 % от 
годишното количество на оборудване, 
пуснато на пазара, с двигатели във 
въпросната категория двигатели на 
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средната стойност на продажбите на 
пазара на ЕС през последните 5
години). Ако ПСП е продавал 
оборудване в ЕС в продължение на по-
малко от 5 години, средната стойност се 
изчислява на базата на периода, през 
който ПСП е продавал оборудване в ЕС.

ПСП, изчислено като средната стойност 
през последните пет години. Ако ПСП 
е пускал на пазара оборудване в 
продължение на по-малко от пет
години, средната стойност се изчислява 
на базата на периода, през който ПСП е 
пускал оборудване на пазара.

Or. en

Изменение 85
Oreste Rossi

Предложение за директива – акт за изменение
Приложение
Директива 97/68/ЕО
Приложение XIII – раздел 1 – точка 1.1.1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1.1.1. Броят двигатели, пуснати на 
пазара в рамките на даден гъвкав 
механизъм, не трябва да превишава, за 
всяка категория двигатели, 20 % от 
годишните продажби на ПСП на 
оборудване с двигатели във въпросната 
категория двигатели (изчислени като 
средната стойност на продажбите на 
пазара на ЕС през последните 5
години). Ако ПСП е продавал 
оборудване в ЕС в продължение на по-
малко от 5 години, средната стойност се 
изчислява на базата на периода, през 
който ПСП е продавал оборудване в ЕС.

1.1.1. Броят двигатели, пуснати на 
пазара в рамките на даден гъвкав 
механизъм, не трябва да превишава, за 
всяка категория двигатели, 20 % от 
годишното количество на оборудване, 
пуснато на пазара, с двигатели във 
въпросната категория двигатели на 
ПСП, изчислено като средната стойност 
през последните пет години. Ако ПСП 
е пускал на пазара оборудване в 
продължение на по-малко от пет
години, средната стойност се изчислява 
на базата на периода, през който ПСП е
пускал оборудване на пазара.

Or. en

Изменение 86
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Christa Klaß, Horst Schnellhardt

Предложение за директива – акт за изменение
Приложение
Директива 97/68/ЕО
Приложение XIII – раздел 1 – точка 1.1.2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1.1.2. Като алтернативен вариант на 
точка 1.1.1 и с изключение на 
двигателите за използване за
задвижване на мотриси и локомотиви, 
ПСП може да поиска разрешение за 
своите доставчици на двигатели за 
пускане на пазара на определен брой 
двигатели в рамките на гъвкавия 
механизъм. Броят двигатели във всяка 
категория двигатели не може да 
превишава следните стойности:

1.1.2. Като алтернативен вариант на 
точка 1.1.1 и с изключение на 
двигателите за задвижване на мотриси, 
ПСП може да поиска разрешение за 
производителите на двигатели на 
ПСП за пускане на пазара на определен 
брой двигатели за използване 
изключително от ПСП. Броят 
двигатели във всяка категория 
двигатели не може да превишава 
следните стойности:

Or. en

Изменение 87
Oreste Rossi

Предложение за директива – акт за изменение
Приложение
Директива 97/68/ЕО
Приложение XIII – раздел 1 – точка 1.1.2

Текст, предложен от Комисията Изменение

1.1.2. Като алтернативен вариант на 
точка 1.1.1 и с изключение на 
двигателите за използване за
задвижване на мотриси и локомотиви, 
ПСП може да поиска разрешение за 
своите доставчици на двигатели за 
пускане на пазара на определен брой 
двигатели в рамките на гъвкавия 
механизъм. Броят двигатели във всяка 
категория двигатели не може да 
превишава следните стойности:

1.1.2. Като алтернативен вариант на 
точка 1.1.1 и с изключение на 
двигателите за задвижване на мотриси, 
ПСП може да поиска разрешение за 
производителите на двигатели на 
ПСП за пускане на пазара на определен 
брой двигатели за използване 
изключително от ПСП. Броят 
двигатели във всяка категория 
двигатели не може да превишава 
следните стойности:

Or. en
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Изменение 88
Oreste Rossi

Предложение за директива – акт за изменение
Приложение
Директива 97/68/ЕО
Приложение XIII – раздел 1 – точка 1.1.2 – таблица – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Категория двигатели Диапазон на мощност на 
двигателите

Or. en

Изменение 89
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Christa Klaß, Horst Schnellhardt

Предложение за директива – акт за изменение
Приложение
Директива 97/68/ЕО
Приложение XIII – раздел 1 – точка 1.2.

Текст, предложен от Комисията Изменение

1.2 По време на преходния период 
между етап III A и етап III B, с 
изключение на двигателите за 
използване за задвижване на мотриси и 
локомотиви, даден ПСП, желаещ да 
използва гъвкавия механизъм, отправя 
искане към издаващ одобрение орган за 
разрешение да купи от доставчиците 
си на двигатели, количествата
двигатели, посочени в точки 1.2.1 и 
1.2.2., които не отговарят на 
приложимите за периода гранични 
стойности на емисиите, но са 
одобрени по изискванията на 
непосредствено предходния етап на 
гранични стойности на емисиите.

1.2 Чрез дерогация от точка 1.1, по 
време на етап III B, но не по-дълго от 
три години след началото на този 
етап, с изключение на двигателите за 
използване за задвижване на мотриси и 
локомотиви, даден ПСП, желаещ да 
използва гъвкавия механизъм, отправя 
искане към издаващ одобрение орган за 
разрешение за производителите на 
двигатели на ПСП за пускане на 
пазара на двигатели, предназначени за 
използване изключително от ПСП. 
Количествата двигатели не могат да 
надхвърлят посочените в точки 1.2.1 и 
1.2.2.

Or. en
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Изменение 90
Holger Krahmer

Предложение за директива – акт за изменение
Приложение
Директива 97/68/ЕО
Приложение XIII – раздел 1 – точка 1.2.

Текст, предложен от Комисията Изменение

1.2 По време на преходния период 
между етап III A и етап III B, с 
изключение на двигателите за 
използване за задвижване на мотриси и 
локомотиви, даден ПСП, желаещ да 
използва гъвкавия механизъм, отправя 
искане към издаващ одобрение орган за 
разрешение да купи от доставчиците си 
на двигатели, количествата двигатели, 
посочени в точки 1.2.1 и 1.2.2., които 
не отговарят на приложимите за 
периода гранични стойности на 
емисиите, но са одобрени по 
изискванията на непосредствено 
предходния етап на гранични стойности 
на емисиите.

1.2. По време на преходния период 
между етап III A и етап III B, с 
изключение на двигателите за 
използване за задвижване на мотриси и 
локомотиви, даден ПСП, желаещ да 
използва гъвкавия механизъм, отправя 
искане към издаващ одобрение орган за 
разрешение да купи от доставчиците си 
на двигатели, количествата двигатели, 
посочени в точка 1.2.1 или точка
1.2.2., които не отговарят на 
приложимите за периода гранични 
стойности на емисиите, но са одобрени 
по изискванията на непосредствено 
предходния етап на гранични стойности 
на емисиите.

Or. en

Изменение 91
Oreste Rossi

Предложение за директива – акт за изменение
Приложение
Директива 97/68/ЕО
Приложение XIII – раздел 1 – точка 1.2.

Текст, предложен от Комисията Изменение

1.2. По време на преходния период 
между етап III A и етап III B, с 
изключение на двигателите за 
използване за задвижване на мотриси и 
локомотиви, даден ПСП, желаещ да 
използва гъвкавия механизъм, отправя 
искане към издаващ одобрение орган за 

1.2. По време на етап III B, с 
изключение на двигателите за 
използване за задвижване на мотриси и 
локомотиви, даден ПСП, желаещ да 
използва гъвкавия механизъм, отправя 
искане към издаващ одобрение орган за 
разрешение за производителите на 
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разрешение да купи от доставчиците 
си на двигатели, количествата 
двигатели, посочени в точки 1.2.1 и 
1.2.2, които не отговарят на 
приложимите за периода гранични 
стойности на емисиите, но са 
одобрени по изискванията на 
непосредствено предходния етап на 
гранични стойности на емисиите.

двигатели на ПСП за пускане на 
пазара на двигатели, предназначени за 
използване изключително от ПСП. 
Количествата двигатели не могат да 
надхвърлят посочените в точки 1.2.1 и 
1.2.2. Двигателите отговарят на 
изискванията на член 10, параграф 7.

Or. en

Изменение 92
Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Sergio Berlato, Christa 
Klaß, Horst Schnellhardt

Предложение за директива – акт за изменение
Приложение
Директива 97/68/ЕО
Приложение XIII – раздел 1 – точка 1.2.1.

Текст, предложен от Комисията Изменение

1.2.1. Броят двигатели, пуснати на 
пазара в рамките на дадения гъвкав 
механизъм, не трябва да превишава, за 
всяка категория двигатели, 50 % от 
годишните продажби на ПСП на
оборудване с двигатели във въпросната 
категория двигатели (изчислени като 
средната стойност на продажбите на 
пазара на ЕС през последните 5
години). Ако ПСП е продавал
оборудване в ЕС в продължение на по-
малко от 5 години, средната стойност се 
изчислява на базата на периода, през 
който ПСП е продавал оборудване в ЕС.

1.2.1. Броят двигатели, пуснати на 
пазара в рамките на даден гъвкав 
механизъм, не трябва да превишава, за 
всяка категория двигатели, 50 % от 
годишното количество оборудване, 
пуснато на пазара, с двигатели във 
въпросната категория двигатели на 
ПСП, изчислено като средната стойност 
през последните пет години. Ако ПСП 
е пускал на пазара оборудване в 
продължение на по-малко от пет
години, средната стойност се изчислява 
на базата на периода, през който ПСП е 
пускал оборудване на пазара.

Or. en
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Изменение 93
Oreste Rossi

Предложение за директива – акт за изменение
Приложение 
Директива 97/68/ЕО
Приложение XIII – раздел 1 – точка 1.2.1.

Текст, предложен от Комисията Изменение

1.2.1. Броят двигатели, пуснати на 
пазара в рамките на дадения гъвкав 
механизъм, не трябва да превишава, за 
всяка категория двигатели, 50 % от 
годишните продажби на ПСП на
оборудване с двигатели във въпросната 
категория двигатели (изчислени като 
средната стойност на продажбите на 
пазара на ЕС през последните 5
години). Ако ПСП е продавал
оборудване в ЕС в продължение на по-
малко от 5 години, средната стойност се 
изчислява на базата на периода, през 
който ПСП е продавал оборудване в ЕС.

1.2.1. Броят двигатели, пуснати на 
пазара в рамките на даден гъвкав 
механизъм, не трябва да превишава, за 
всяка категория двигатели, 50 % от 
годишното количество оборудване, 
пуснато на пазара, с двигатели във 
въпросната категория двигатели на 
ПСП, изчислено като средната стойност 
през последните пет години. Ако ПСП 
е пускал на пазара оборудване в 
продължение на по-малко от пет
години, средната стойност се изчислява 
на базата на периода, през който ПСП е 
пускал оборудване на пазара.

Or. en

Изменение 94
Holger Krahmer

Предложение за директива – акт за изменение
Приложение 
Директива 97/68/ЕО
Приложение XIII – раздел 1 – точка 1.2.1.

Текст, предложен от Комисията Изменение

1.2.1. Броят двигатели, пуснати на 
пазара в рамките на дадения гъвкав 
механизъм, не трябва да превишава, за 
всяка категория двигатели, 50 % от 
годишните продажби на ПСП на 
оборудване с двигатели във въпросната 
категория двигатели (изчислени като 
средната стойност на продажбите на 
пазара на ЕС през последните 5 години). 

1.2.1. Броят двигатели, пуснати на 
пазара в рамките на дадения гъвкав 
механизъм, не трябва да превишава, за 
всяка категория двигатели, 40% от 
годишните продажби на ПСП на 
оборудване с двигатели във въпросната 
категория двигатели (изчислени като 
средната стойност на продажбите на 
пазара на ЕС през последните 5 години). 
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Ако ПСП е продавал оборудване в ЕС в 
продължение на по-малко от 5 години, 
средната стойност се изчислява на 
базата на периода, през който ПСП е 
продавал оборудване в ЕС.

Ако ПСП е продавал оборудване в ЕС в 
продължение на по-малко от 5 години, 
средната стойност се изчислява на 
базата на периода, през който ПСП е 
продавал оборудване в ЕС.

Or. en

Обосновка

Това изменение се стреми да постигне компромис между позициите на 
политическите групи в Европейския парламент и предложението на Комисията.

Изменение 95
Bas Eickhout

Предложение за директива – акт за изменение
Приложение 
Директива 97/68/ЕО
Приложение XIII – раздел 1 – точка 1.2.1.

Текст, предложен от Комисията Изменение

1.2.1. Броят двигатели, пуснати на 
пазара в рамките на дадения гъвкав 
механизъм, не трябва да превишава, за 
всяка категория двигатели, 50 % от 
годишните продажби на ПСП на 
оборудване с двигатели във въпросната 
категория двигатели (изчислени като 
средната стойност на продажбите на 
пазара на ЕС през последните 5 години). 
Ако ПСП е продавал оборудване в ЕС в 
продължение на по-малко от 5 години, 
средната стойност се изчислява на 
базата на периода, през който ПСП е 
продавал оборудване в ЕС.

1.2.1. Броят двигатели, пуснати на 
пазара в рамките на дадения гъвкав 
механизъм, не трябва да превишава, за 
всяка категория двигатели, 20% от 
годишните продажби на ПСП на 
оборудване с двигатели във въпросната 
категория двигатели (изчислени като 
средната стойност на продажбите на 
пазара на ЕС през последните 5 години). 
Ако ПСП е продавал оборудване в ЕС в 
продължение на по-малко от 5 години, 
средната стойност се изчислява на 
базата на периода, през който ПСП е 
продавал оборудване в ЕС.

Or. en
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Изменение 96
Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Sergio Berlato, Christa 
Klaß, Horst Schnellhardt

Предложение за директива – акт за изменение
Приложение 
Директива 97/68/ЕО
Приложение XIII – раздел 1 – точка 1.2.2.

Текст, предложен от Комисията Изменение

1.2.2. Като алтернативен вариант на 
точка 1.2.1, ПСП може да поиска 
разрешение за своите доставчици на 
двигатели за пускане на пазара на 
определен брой двигатели в рамките на 
гъвкавия механизъм. Броят двигатели 
във всяка категория двигатели не може 
да превишава следните стойности:

1.2.2. Като алтернативен вариант на 
точка 1.2.1, ПСП може да поиска 
разрешение за производителите на 
двигатели на ПСП за пускане на пазара 
на определен брой двигатели за 
използване изключително от ПСП. 
Броят двигатели във всяка категория 
двигатели не може да превишава 
следните стойности:

Or. en

Изменение 97
Oreste Rossi

Предложение за директива – акт за изменение
Приложение
Директива 97/68/ЕО
Приложение XIII – раздел 1 – точка 1.2.2.

Текст, предложен от Комисията Изменение

1.2.2. Като алтернативен вариант на 
точка 1.2.1, ПСП може да поиска 
разрешение за своите доставчици на 
двигатели за пускане на пазара на 
определен брой двигатели в рамките на 
гъвкавия механизъм. Броят двигатели 
във всяка категория двигатели не може 
да превишава следните стойности:

1.2.2. Като алтернативен вариант на 
точка 1.2.1, ПСП може да поиска 
разрешение за производителите на 
двигатели на ПСП за пускане на пазара 
на определен брой двигатели за 
използване изключително от ПСП. 
Броят двигатели във всяка категория 
двигатели не може да превишава 
следните стойности:

Or. en
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Изменение 98
Oreste Rossi

Предложение за директива – акт за изменение
Приложение
Директива 97/68/ЕО
Приложение XIII – раздел 1 – точка 1.2.2. – таблица – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Категория двигатели Диапазон на мощност на 
двигателите

Or. en

Изменение 99
Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Sergio Berlato, Christa 
Klaß, Horst Schnellhardt

Предложение за директива – акт за изменение
Приложение
Директива 97/68/ЕО
Приложение XIII – раздел 1 – точка 1.3.

Текст, предложен от Комисията Изменение

1.3 По отношение на двигателите за 
използване за задвижване на мотриси 
гъвкавият механизъм, както е 
определен в точка 1.1.1, се прилага, 
считано от преходния период между 
етап III A и етап III B.

заличава се

Or. en

Обосновка

Това изискване вече е споменато в раздел 1.1.1 от Приложение XIII.

Изменение 100
Oreste Rossi

Предложение за директива – акт за изменение 
Приложение
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Директива 97/68/ЕО
Приложение XIII – раздел 1 – точка 1.3.

Текст, предложен от Комисията Изменение

1.3 По отношение на двигателите за 
използване за задвижване на мотриси 
гъвкавият механизъм, както е 
определен в точка 1.1.1, се прилага, 
считано от преходния период между 
етап III A и етап III B.

заличава се

Or. en

Обосновка

Това изискване вече е споменато в раздел 1.1.1 от Приложение XIII.

Изменение 101
Bas Eickhout

Предложение за директива – акт за изменение
Приложение
Директива 97/68/ЕО
Приложение XIII – раздел 1 – точка 1.3.

Текст, предложен от Комисията Изменение

1.3 По отношение на двигателите за 
използване за задвижване на мотриси 
гъвкавият механизъм, както е 
определен в точка 1.1.1, се прилага, 
считано от преходния период между 
етап III A и етап III B.

заличава се

Or. en

Изменение 102
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Christa Klaß, Horst Schnellhardt

Предложение за директива – акт за изменение
Приложение
Директива 97/68/ЕО
Приложение XIII – раздел 1 – точка 1.4.
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1.4 По отношение на двигателите за 
използване за задвижване на 
локомотиви, по време на преходния 
период между етап III A и етап III B 
ПСП може да поиска разрешение за 
своите доставчици на двигатели за 
пускане на пазара на най-много 12 
двигателя за използване за задвижване 
на локомотиви в рамките на гъвкавия 
механизъм.

1.4 По отношение на двигателите за 
задвижване на локомотиви, ПСП може 
да поиска разрешение за 
производителите на двигатели на 
ПСП за пускане на пазара на най-много 
12 двигателя за използване
изключително от ПСП.

Or. en

Изменение 103
Oreste Rossi

Предложение за директива – акт за изменение
Приложение
Директива 97/68/ЕО
Приложение XIII – раздел 1 – точка 1.4.

Текст, предложен от Комисията Изменение

1.4 По отношение на двигателите за 
използване за задвижване на 
локомотиви, по време на преходния 
период между етап III A и етап III B 
ПСП може да поиска разрешение за 
своите доставчици на двигатели за 
пускане на пазара на най-много 12 
двигателя за използване за задвижване 
на локомотиви в рамките на гъвкавия 
механизъм.

1.4 По отношение на двигателите за 
задвижване на локомотиви, ПСП може 
да поиска разрешение за 
производителите на двигатели на 
ПСП за пускане на пазара на най-много 
12 двигателя за използване
изключително от ПСП.

Or. en

Изменение 104
Sirpa Pietikäinen

Предложение за директива – акт за изменение
Приложение
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Директива 97/68/ЕО
Приложение XIII – раздел 1 – точка 1.4.

Текст, предложен от Комисията Изменение

1.4 По отношение на двигателите за 
използване за задвижване на 
локомотиви, по време на преходния 
период между етап III A и етап III B 
ПСП може да поиска разрешение за 
своите доставчици на двигатели за 
пускане на пазара на най-много 12
двигателя за използване за задвижване 
на локомотиви в рамките на гъвкавия 
механизъм.

1.4 По отношение на двигателите за 
използване за задвижване на 
локомотиви, по време на преходния 
период между етап III A и етап III B 
ПСП може да поиска разрешение за 
своите доставчици на двигатели за 
пускане на пазара на най-много 10
двигателя за използване за задвижване 
на локомотиви в рамките на гъвкавия 
механизъм. ПСП може освен това да 
поиска издаването на разрешение за 
своите доставчици на двигатели за 
пускане на пазара на допълнително 
количество от най-много 10 
двигателя, които да бъдат 
монтирани в локомотиви, 
отговарящи на изискванията за 
строителни габарити на GERT 8073, 
издание 2, както е посочено в 
националните технически правила, 
нотифицирани съгласно член 17, 
параграф 3 от Директива 2008/57/ЕО.

Or. en

Изменение 105
Martin Callanan

Предложение за директива – акт за изменение
Приложение
Директива 97/68/ЕО
Приложение XIII – раздел 1 – точка 1.4.

Текст, предложен от Комисията Изменение

1.4 По отношение на двигателите за 
използване за задвижване на 
локомотиви, по време на преходния 
период между етап III A и етап III B 
ПСП може да поиска разрешение за 
своите доставчици на двигатели за 

1.4 По отношение на двигателите за 
използване за задвижване на 
локомотиви, по време на преходния 
период между етап III A и етап III B 
ПСП може да поиска разрешение за 
своите доставчици на двигатели за 
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пускане на пазара на най-много 12
двигателя за използване за задвижване 
на локомотиви в рамките на гъвкавия 
механизъм.

пускане на пазара на най-много 20
двигателя за използване за задвижване 
на локомотиви в рамките на гъвкавия 
механизъм. ПСП може освен това да 
поиска издаването на разрешение за 
своите доставчици на двигатели за 
пускане на пазара на допълнително 
количество от най-много 20 
двигателя, които да бъдат 
монтирани в локомотиви, 
отговарящи на изискванията за 
строителни габарити на GERT 8073, 
издание 2, както е посочено в 
националните технически правила, 
нотифицирани съгласно член 17, 
параграф 3 от Директива 2008/57/ЕО 
и които имат или отговарят на 
условията да получат удостоверение 
за безопасност за експлоатация в 
националната мрежа на 
Обединеното кралство.

Or. en

Изменение 106
Chris Davies

Предложение за директива – акт за изменение
Приложение
Директива 97/68/ЕО
Приложение XIII – раздел 1 – точка 1.4.

Текст, предложен от Комисията Изменение

1.4 По отношение на двигателите за 
използване за задвижване на 
локомотиви, по време на преходния 
период между етап III A и етап III B 
ПСП може да поиска разрешение за 
своите доставчици на двигатели за 
пускане на пазара на най-много 12
двигателя за използване за задвижване 
на локомотиви в рамките на гъвкавия 
механизъм.

1.4 По отношение на двигателите за 
използване за задвижване на 
локомотиви, по време на преходния 
период между етап III A и етап III B 
ПСП може да поиска разрешение за 
своите доставчици на двигатели за 
пускане на пазара на най-много 20
двигателя за използване за задвижване 
на локомотиви в рамките на гъвкавия 
механизъм. ПСП може освен това да 
поиска издаването на разрешение за 
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своите доставчици на двигатели за 
пускане на пазара на допълнително 
количество от най-много 20 
двигателя, които да бъдат 
монтирани в локомотиви, 
отговарящи на изискванията за 
строителни габарити на GERT 8073, 
издание 2, както е посочено в 
националните технически правила, 
нотифицирани съгласно член 17, 
параграф 3 от Директива 2008/57/ЕО.

Or. en

Обосновка

Двигатели от етап III B не могат да бъдат монтирани в локомотиви. По-малките 
локомотиви са изправени дори пред по-големи технически затруднения и имат нужда 
от допълнителен гъвкав механизъм.

Изменение 107
Pavel Poc

Предложение за директива – акт за изменение
Приложение
Директива 97/68/ЕО
Приложение XIII – раздел 1 – точка 1.4.

Текст, предложен от Комисията Изменение

1.4 По отношение на двигателите за 
използване за задвижване на 
локомотиви, по време на преходния 
период между етап III A и етап III B 
ПСП може да поиска разрешение за 
своите доставчици на двигатели за 
пускане на пазара на най-много 12
двигателя за използване за задвижване 
на локомотиви в рамките на гъвкавия 
механизъм.

1.4 По отношение на двигателите за 
използване за задвижване на 
локомотиви, по време на преходния 
период между етап III A и етап III B
ПСП може да поиска разрешение за 
своите доставчици на двигатели за 
пускане на пазара на най-много 20
двигателя за използване за задвижване 
на локомотиви в рамките на гъвкавия 
механизъм. ПСП може освен това да 
поиска издаването на разрешение за 
своите доставчици на двигатели за 
пускане на пазара на допълнително 
количество от най-много 10 
двигателя, които да бъдат 
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монтирани в локомотиви, 
отговарящи на изискванията за 
строителни габарити на GERT 8073, 
издание 2, както е посочено в 
националните технически правила, 
нотифицирани съгласно член 17, 
параграф 3 от Директива 2008/57/ЕО.

Or. en

Изменение 108
Matthias Groote

Предложение за директива – акт за изменение
Приложение
Директива 97/68/ЕО
Приложение XIII – раздел 1 – точка 1.4.

Текст, предложен от Комисията Изменение

1.4. По отношение на двигателите за 
използване за задвижване на 
локомотиви, по време на преходния 
период между етап III A и етап III B 
ПСП може да поиска разрешение за 
своите доставчици на двигатели за 
пускане на пазара на най-много 
12 двигателя за използване за 
задвижване на локомотиви в рамките на 
гъвкавия механизъм.

1.4. По отношение на двигателите за 
използване за задвижване на 
локомотиви, по време на преходния 
период между етап III A и етап III B 
ПСП може да поиска разрешение за 
своите доставчици на двигатели за 
пускане на пазара на най-много 25 
двигателя за използване за задвижване 
на локомотиви в рамките на гъвкавия 
механизъм.

Or. de

Изменение 109
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines, José Manuel García-Margallo y Marfil

Предложение за директива – акт за изменение
Приложение
Директива 97/68/ЕО
Приложение XIII – раздел 1 – точка 1.4.

Текст, предложен от Комисията Изменение

1.4 По отношение на двигателите за 
използване за задвижване на 

1.4 По отношение на двигателите за 
използване за задвижване на 
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локомотиви, по време на преходния 
период между етап III A и етап III B 
ПСП може да поиска разрешение за 
своите доставчици на двигатели за 
пускане на пазара на най-много 
12 двигателя за използване за 
задвижване на локомотиви в рамките на 
гъвкавия механизъм.

локомотиви, по време на преходния 
период между етап III A и етап III B 
ПСП може да поиска разрешение за 
своите доставчици на двигатели за 
пускане на пазара на най-много 
40 двигателя за използване за 
задвижване на локомотиви в рамките на 
гъвкавия механизъм.

Or. es

Обосновка

Инвестициите за проектиране на локомотиви са големи и се нуждаят от определени 
срокове за техническото им изпълнение. Като се има предвид, че емисиите от 
железопътния транспорт са значително по-малко от тези при другите видове 
транспорт, би било подходящо да се увеличи максималният брой на двигателите, 
които да могат да се разпространяват на пазара през преходния период, за да не се 
ограничава свободната конкуренция и предлагането с нежелани последствия за 
развитието на железопътния транспорт.

Изменение 110
Bas Eickhout

Предложение за директива – акт за изменение
Приложение
Директива 97/68/ЕО
Приложение XIII – раздел 1 – точка 1.4.

Текст, предложен от Комисията Изменение

1.4 По отношение на двигателите за 
използване за задвижване на 
локомотиви, по време на преходния 
период между етап III A и етап III B 
ПСП може да поиска разрешение за 
своите доставчици на двигатели за 
пускане на пазара на най-много 12
двигателя за използване за задвижване 
на локомотиви в рамките на гъвкавия 
механизъм.

1.4 По отношение на двигателите за 
използване за задвижване на 
локомотиви, по време на преходния 
период между етап III A и етап III B 
ПСП може да поиска разрешение за 
своите доставчици на двигатели за 
пускане на пазара на най-много 8
двигателя за използване за задвижване 
на локомотиви в рамките на гъвкавия 
механизъм, когато има технически 
основания за това, да не са в 
състояние да спазят граничните 
стойности на етап III B.
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Or. en

Изменение 111
Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Sergio Berlato, Christa 
Klaß, Horst Schnellhardt

Предложение за директива – акт за изменение
Приложение
Директива 97/68/ЕО
Приложение XIII – раздел 1 – точка 1.5. – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1.5. В заявлението си към издаващия 
одобрение орган ПСП включва следната 
информация:

1.5. В заявлението към издаващия 
одобрение орган ПСП включва следната 
информация:

Or. en

Изменение 112
Oreste Rossi

Предложение за директива – акт за изменение
Приложение
Директива 97/68/ЕО
Приложение XIII – раздел 1 – точка 1.5. – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1.5. В заявлението си към издаващия 
одобрение орган ПСП включва следната 
информация:

1.5. В заявлението към издаващия 
одобрение орган ПСП включва следната 
информация:

Or. en

Изменение 113
Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Sergio Berlato, Christa 
Klaß, Horst Schnellhardt

Предложение за директива – акт за изменение
Приложение
Директива 97/68/ЕО
Приложение XIII – раздел 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. ПОСТЪПКИ НА 
ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА 
ДВИГАТЕЛИ
2.1. Даден производител на двигатели 
може да пусне на пазара двигатели в 
рамките на гъвкав механизъм, за 
който е издадено разрешение в 
съответствие с точки 1 и 3 на 
настоящото приложение.
2.2. Производителят на двигатели 
маркира тези двигатели със следния 
текст: „Двигател, пуснат на пазара в 
рамките на гъвкав механизъм“ в 
съответствие с изискванията на 
точка 3 от приложение I.

Or. en

Изменение 114
Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Sergio Berlato, Christa 
Klaß, Horst Schnellhardt

Предложение за директива – акт за изменение
Приложение
Директива 97/68/ЕО
Приложение XIII – раздел 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. ПОСТЪПКИ НА 
КОМПЕТЕНТНИЯ ОРГАН ПО 
ОДОБРЕНИЕ
3.1. Компетентният орган по 
одобрение оценява съдържанието на 
молбата за прилагане на гъвкавия 
механизъм и приложените документи. 
Те информират в последствие 
производителя на съоръжения 
(оборудване) за своето решение да 
издадат разрешение или не за искания 
гъвкав механизъм.“
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