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Изменение 2
Matthias Groote

Предложение за директива
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) В зависимост от категорията по 
гориво и по мощност следва да бъдат 
използвани циклите на изпитване за 
двигатели с морско приложение, 
описани в съответния стандарт на ISO.

(22) В зависимост от категорията по 
гориво и по мощност следва да бъдат 
използвани циклите на изпитване за 
двигатели с морско приложение, 
описани в съответния стандарт на ISO.
За хибридните инсталации за 
задвижване, които притежават 
различни технически 
характеристики от стандартните 
двигатели с вътрешно горене, следва 
да се разработи отделен цикъл на 
изпитване за морски хибридни 
инсталации за задвижване.

Or. de

Изменение 3
Matthias Groote

Предложение за директива
Съображение 26 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26a) Държавите членки следва да 
проверяват дали се предприемат 
ефективни, специфични за региона 
мерки на национално равнище, като 
например въвеждане или коригиране 
на ограничения на скоростта, с цел да 
се намалят шумовите емисии 
доколкото е възможно.

Or. de
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Изменение 4
Matthias Groote

Предложение за директива
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) От особено голямо значение е да 
бъде изяснено за производителите и 
потребителите, че с нанасянето на 
маркировка „CE“ върху продукта, 
производителят декларира, че 
продуктът съответства на всички 
приложими изисквания и че той носи 
пълната отговорност за това.

(28) С нанасянето на маркировка „CE“ 
върху продукта, производителят следва 
изцяло да поема отговорност за това, 
че продуктът отговаря на всички 
приложими изисквания. 
Производителите и потребителите 
трябва да бъдат засилено 
информирани по тази тема, за да се 
постигнат целите на маркировката 
„CE“.

Or. de

Изменение 5
Satu Hassi

Предложение за директива
Съображение 39

Текст, предложен от Комисията Изменение

(39) С цел да бъде отчетен напредъкът в 
техническите познания и новите научни 
доказателства на Комисията следва да 
се делегират правомощия да приема 
актове в съответствие с член 290 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз, с които да изменя 
приложение I, част Б, раздел 2 и 
приложение I, част В, раздел 1, с 
изключение на каквито и да било преки 
или косвени промени в стойностите на 
емисиите на отработили газове и шум и 
стойностите на числото на Фруд и 
съотношението мощност—
водоизместимост, както и приложения 
V, VII и IX. Особено важно е Комисията 
да провежда подходящи консултации по 

(39) С цел да бъде отчетен напредъкът в 
техническите познания и новите научни 
доказателства на Комисията следва да 
се делегират правомощия да приема 
актове в съответствие с член 290 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз, с които да изменя 
приложение I, част Б, раздел 2 и 
приложение I, част В, раздел 1, с 
изключение на каквито и да било преки 
или косвени промени в стойностите на 
емисиите на отработили газове и шум, 
които водят до понижаване на 
равнището на опазване на околната 
среда, и стойностите на числото на 
Фруд и съотношението мощност—
водоизместимост, както и приложения 
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време на подготвителната си работа, 
включително на експертно ниво.

V, VII и IX. Особено важно е Комисията 
да провежда подходящи консултации по 
време на подготвителната си работа, 
включително на експертно ниво.

Or. en

Изменение 6
Satu Hassi

Предложение за директива
Член 2 – параграф 2 – буква а) – подточка xiii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

xiii) плавателни съдове амфибии; xiii) плавателни съдове амфибии, 
способни да работят както по вода, 
така и на суша;

Or. en

Изменение 7
Matthias Groote

Предложение за директива
Член 3 – точка 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. „Лодка“ означава превозно 
средство, задвижвано по вода 
посредством гребла, педали, вятърни 
платна или двигател.

Or. de

Изменение 8
Carl Schlyter, Satu Hassi

Предложение за директива
Член 5
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Разпоредбите на настоящата директива 
не възпрепятстват държавите членки да 
приемат разпоредби относно 
навигацията в определени води с цел 
опазване на околната среда, състоянието 
на водните пътища и гарантиране на 
тяхната безопасност, при условие че в 
тези разпоредби не се изисква 
изменение на плавателни съдове, които 
съответстват на настоящата директива.

Разпоредбите на настоящата директива 
не възпрепятстват държавите членки да 
приемат разпоредби относно 
навигацията в техни води с цел 
опазване на околната среда, в това 
число от шумово замърсяване, 
състоянието на водните пътища и 
гарантиране на тяхната безопасност, при 
условие че в тези разпоредби не се 
изисква изменение на плавателни 
съдове, които съответстват на 
настоящата директива.

Or. en

Изменение 9
Carl Schlyter, Satu Hassi

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Държавите членки могат да 
ограничават използването на 
плавателни съдове за индивидуално 
ползване до определени райони или 
часове на деня, за да защитят други 
конкурентни обществени интереси.

Or. en

Изменение 10
Satu Hassi

Предложение за директива
Член 21 – параграф 1 – буква б) – подточка ii) – първо тире

Текст, предложен от Комисията Изменение

– когато е налице съответствие с – когато е налице съответствие с 
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хармонизираните стандарти, отнасящи 
се до приложение І, част А, точки 3.2 и 
3.3: модул А1 (вътрешен 
производствен контрол с надзор на 
изпитването на продукта), модул B 
(ЕС изследване на типа) заедно с модул 
C, D, E или F, модул G (съответствие 
въз основа на проверка на единичен 
продукт) или модул H (съответствие въз 
основа на пълно осигуряване на 
качеството);

хармонизираните стандарти, отнасящи 
се до приложение І, част А, точки 3.2 и 
3.3: модул B (ЕС изследване на типа) 
заедно с модул C, D, E или F, модул G 
(съответствие въз основа на проверка на 
единичен продукт) или модул H 
(съответствие въз основа на пълно 
осигуряване на качеството);

Or. en

Обосновка

Възстановява текста на съществуващата директива. Не е целесъобразно водни 
съдове от категория C с дължина над 12 метра да могат да бъдат пласирани на 
пазара, без конструкцията им да бъде проверявана от нотифициран орган.

Изменение 11
Satu Hassi

Предложение за директива
Член 49 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) приложение I, част Б, точка 2 и част 
В, точка 1, с изключение на преките и 
непреки промени в стойностите на 
емисиите на отработили газове или 
емисиите на шум и стойностите на 
числото на Фруд и съотношението 
мощност—водоизместимост;

а) приложение I, част Б, точка 2 и част 
В, точка 1, с изключение на преките и 
непреки промени в стойностите на 
емисиите на отработили газове или 
емисиите на шум, които водят до 
понижаване на равнището на 
опазване на околната среда, и 
стойностите на числото на Фруд и 
съотношението мощност—
водоизместимост;

Or. en

Изменение 12
Satu Hassi
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Предложение за директива
Приложение І – част А – точка 2– подточка 2.3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Плавателните съдове трябва да бъдат 
проектирани така, че да се сведе до 
минимум рискът от падане зад борда и 
да се улеснява обратното качване на 
борда.

Плавателните съдове трябва да бъдат 
проектирани така, че да се сведе до 
минимум рискът от падане зад борда, а 
средствата за обратното качване на 
борда са достъпни или могат да 
бъдат разгънати без помощ, когато 
лицето се намира във водата.

Or. en

Обосновка

Конструкцията на плавателните съдове следва да позволява обратното качване на 
борда без помощ поради съображения за безопасност, което е особено важно в 
студени води. Изменението също така съгласува текста със съществуващите 
изисквания в САЩ.

Изменение 13
Satu Hassi

Предложение за директива
Приложение І – част А – точка 5 – подточка 5.8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Плавателните съдове, оборудвани с
тоалетни, трябва да бъдат оборудвани 
със събирателни резервоари или с 
водопречиствателни системи.

Плавателните съдове, оборудвани с 
тоалетни, трябва да бъдат оборудвани 
със събирателни резервоари или с 
водопречиствателни системи, свързани 
с всяка тоалетна.

Or. en

Изменение 14
Satu Hassi, Carl Schlyter

Предложение за директива
Приложение І – част В – точка 1 – подточка 1.1 – таблица
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Текст, предложен от Комисията

Номинална мощност на 
двигателя

(единствен двигател)
в kW

Максималното налягане на 
звуковите вълни 
Level = LpASmax

в dB
PN  10 67

10  PN  40 72
PN  40 75

Изменение

Номинална мощност на 
двигателя

(единствен двигател)
в kW

Максималното налягане на 
звуковите вълни 
Level = LpASmax

в dB
PN  10 62
PN  10 67

Or. en

Обосновка

В съответствие с оценката на въздействието, извършено от Комисията е възможно 
намаляване на звука с 5 dB при малките двигатели (до 40 kW) и с 8 dB при по-големите 
двигатели. (С тази промяна изискването от втора категория става равно на трета.)


