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Изменение 40
Malcolm Harbour, Toine Manders

Предложение за директива
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Решение № 768/2008/EО на 
Европейския парламент и Съвета от 9 
юли 2008 г. относно обща рамка за 
предлагането на пазара на продукти 
определя общи принципи и осигурява 
референтни разпоредби за целите на 
законодателството, основано на 
принципите на Новия подход. С цел да 
се осигури последователност със 
законодателството относно продуктите 
в други сектори е целесъобразно 
определени разпоредби от настоящата 
директива да бъдат приведени в 
съответствие с посоченото решение, 
доколкото секторните особености не 
налагат различен избор. Поради това 
някои определения, общите задължения 
за икономическите оператори, 
презумпцията за съответствие, 
официалните възражения срещу 
хармонизираните стандарти, 
правилата по отношение на 
маркировката „CE“, изискванията за 
органите за оценяване на 
съответствието и за процедурите за 
нотифициране, както и разпоредбите 
относно процедурите, приложими 
спрямо продукти, създаващи риск, 
следва да бъдат приведени в 
съответствие с посоченото решение.

(6) Решение № 768/2008/EО на 
Европейския парламент и Съвета от 9 
юли 2008 г. относно обща рамка за 
предлагането на пазара на продукти 
определя общи принципи и осигурява 
референтни разпоредби за целите на 
законодателството, основано на 
принципите на Новия подход. С цел да 
се осигури последователност със 
законодателството относно продуктите 
в други сектори е целесъобразно 
определени разпоредби от настоящата 
директива да бъдат приведени в 
съответствие с посоченото решение, 
доколкото секторните особености не 
налагат различен избор. Поради това 
някои определения, общите задължения 
за икономическите оператори, 
презумпцията за съответствие, 
правилата по отношение на 
маркировката „CE“, изискванията за 
органите за оценяване на 
съответствието и за процедурите за 
нотифициране, както и разпоредбите 
относно процедурите, приложими 
спрямо продукти, създаващи риск, 
следва да бъдат приведени в 
съответствие с посоченото решение.
Регламент (ЕС) № [.../...] на 
Европейския парламент и на Съвета 
от ... относно европейската 
стандартизация1* предвижда 
процедура за възражения срещу 
хармонизираните стандарти, когато 
тези стандарти не отговарят 
напълно на изискванията на 
настоящата директива.



PE486.112v02-00 4/23 AM\898084BG.doc

BG

_____________
1 ОВ L ...
* ОВ: Моля, въведете номер, дата и 
позоваване на ОВ на този регламент.

Or. en

Обосновка

Да се чете във връзка с измененията за заличаване на член 15 и член 33, предложени 
от MH.

Изменение 41
Malcolm Harbour, Toine Manders

Предложение за директива
Съображение 20a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20а) За двигатели, пригодени за 
морски плавателни съдове, получили 
одобрение на типа източник на 
двигателя в съответствие с 
Директива 97/68/EC1 или Директива 
2005/55/EC2, производителите следва 
да могат да разчитат на 
доказателството за съответствие, 
издадено от производителя на 
двигателя с произход, когато тези 
адаптации не са променили 
емисионните характеристики на 
отработилите газове. Съответно 
определението на производителя, 
посочено в тази директива, следва да 
бъде адаптирано, за да се изясни какво 
се включа в обхвата на дейността 
„производство“.
______________
1 Директива 97/68/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 16 
декември 1997 г. за сближаване на 
законодателствата на държавите 
членки във връзка с мерките за 
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ограничаване емисиите на газообразни 
и прахообразни замърсители от 
двигатели с вътрешно горене, 
инсталирани в извънпътна подвижна 
техника (ОВ L 59, 27.2.1998 г., стр. 1).
2 Директива 2005/55/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 28 септември 2005 г. за 
сближаване на законодателствата на 
държавите членки относно мерките, 
които трябва да се предприемат 
срещу емисиите на газообразни и 
механични замърсители от дизелови 
двигатели, използвани в превозните 
средства, и емисиите на газообразни 
замърсители от бензинови двигатели, 
зареждани с гориво от природен газ 
или втечнен нефтен газ, използвани в 
превозните средства (ОВ L 275, 
20.10.2005 г., стр. 1).

Or. en

Обосновка

Да се чете във връзка с изменението на член 3, параграф 1, точка 13, предложено от 
MH. Производителите, които адаптират двигатели за морски съдове, преди са били 
изправени пред известна правна несигурност относно сертифицирането на 
двигателите. Адаптирането на определението за производител в тази директива 
гарантира, че настоящата неяснота, пред която са изправени морските адаптатори 
на двигатели, които не променят емисионните характеристики на двигателя, 
понастоящем могат несъмнено да разчитат на използването на доказателството за 
съответствие на производителя на оригиналния двигател.

Изменение 42
Malcolm Harbour, Toine Manders

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, 

(22) В зависимост от категорията по 
гориво и по мощност следва да бъдат 
използвани циклите на изпитване за 
двигатели с морско приложение, 
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описани в съответния стандарт на ISO. описани в съответния стандарт на ISO.
Циклите на изпитване следва да 
бъдат разработени за всички 
двигатели с вътрешно горене, които 
са част от системата за задвижване, 
включително за инсталации с 
хибридно силово предаване.

Or. en

Обосновка

Това променя текста на изменение 4 от проектодоклада и освен това обхваща 
изменение 3 от проектодоклада, което докладчикът съответно възнамерява да 
оттегли и когато се чете във връзка с изменение 10 от проектодоклада, което 
остава, пояснява по подходящ начин, че двигателите за зареждане, използвани в 
серийните инсталации с хибридно силово предаване, действително попадат в обхвата 
на директивата.

Изменение 43
Toine Manders

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) 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, както и че 
трябва да се извършват системни 
проверки за съответствие относно 
употребата на тази маркировка 
„СЕ“.

Or. nl

Изменение 44
Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Toine Manders, Matteo Salvini, Damien Abad
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Предложение за директива
Съображение 31a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(31а) С цел да предостави ясна 
информация за приемливата работна 
среда на плавателните съдове, 
наименованията на проектните 
категории плавателни съдове, които 
са потенциално подвеждащи за 
потребителите, следва да се 
основават на съществените условия 
на околната среда за навигация, а 
именно силата на вятъра и 
височината на вълната, вместо да се 
посочва обсегът и видът на 
навигацията.

Or. en

Обосновка

Съображение за изясняване на въпроса относно проектните категории на 
плавателните съдове.

Изменение 45
Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Toine Manders, Matteo Salvini, Damien Abad

Предложение за директива
Съображение 31б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(31б) Условията на околната среда, 
посочени в проектна категория А, са 
възможни при продължителни 
пътувания, например през океани или 
близо до брега, когато няма защита 
от вятъра и вълните по протежение 
на няколкостотин морски мили. 
Условията, посочени в проектна 
категория Б, са възможни при 
достатъчно дълги плавания в 
открито море или по крайбрежието, 
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където не винаги може незабавно да 
се намери подслон. Такива условия са 
също така възможни във вътрешни 
достатъчно големи морета, за да се 
създаде височина на вълната. 
Условията, посочени в проектна 
категория В, са възможни в открити 
води, разположени във вътрешността 
на страната, в устия и крайбрежни 
води в умерени атмосферни условия. 
Условията, посочени в проектна 
категория Г, са възможни в плитки 
вътрешни води и в крайбрежни води 
при хубаво време.

Or. en

Обосновка

Това изменение е подробно обяснение на коригираните (новопредложените) проектни 
категории плавателни съдове в проектодоклада.

Изменение 46
Malcolm Harbour, Toine Manders

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 

(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, по-
специално да включи цикли на 
изпитване за хибридни двигатели и да 
въведе изпитвателни смесени 
биогорива в таблицата на 
изпитвателните горива, след като 
тези горива вече бъдат международно 
приети, и приложение I, част В, раздел 
1, с изключение на каквито и да било 
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да провежда подходящи консултации по 
време на подготвителната си работа, 
включително на експертно ниво.

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 
време на подготвителната си работа, 
включително на експертно ниво.

Or. en

Обосновка

Това изменение е техническа корекция на изменение 6 от проектодоклада, което ще 
бъде оттеглено. Това изменение все пак отразява необходимите промени, 
произтичащи от новите смеси на биогорива и от въвеждането на хибридни системи.

Изменение 47
Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Toine Manders, Matteo Salvini, Damien Abad

Предложение за директива
Член 3 – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. „плавателен съд за отдих“ означава 
всякакъв плавателен съд от всякакъв 
тип, който е предназначен за спорт и 
развлечение и има дължина на корпуса 
от 2,5 m до 24 m, измерена в 
съответствие с хармонизирания 
стандарт, без оглед на това какъв е 
начинът му на задвижване;

(Не се отнася до българския текст.)

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение коригира изменение 8 от проектодоклада и привежда 
определението за плавателен съд за отдих в съответствие с международния 
стандарт за „плавателен съд“. Изменението също така привежда в това отношение 
определението за плавателен съд за отдих в съответствие с препратката към 
„плавателен съд“ в изменение 9 от проектодоклада, където е дадено определение за 
плавателен съд за индивидуално използване. В настоящото предложение за директива 
няма определение за „плавателен съд“. Съответно изменение 8 от проектодоклада ще 
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бъде оттеглено.

Изменение 48
Malcolm Harbour, Toine Manders

Предложение за директива
Член 3 – точка 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

13. „производител“ означава всяко 
физическо или юридическо лице, което 
произвежда продукт или което възлага 
проектирането или производството на 
продукт и предлага този продукт на 
пазара със своето име или търговска 
марка;

13. „производител“ означава всяко 
физическо или юридическо лице, което 
произвежда продукт или което възлага 
проектирането или производството на 
продукт и предлага този продукт на 
пазара със своето име или търговска 
марка; това включва всяко физическо 
или юридическо лице, което адаптира 
двигатели за употреба от морски 
плавателни съдове, когато 
двигателят източник вече е типово 
одобрен в съответствие с Директива 
97/68/ЕО или Директива 2005/55/ЕО, 
без да се променят емисионните 
характеристики на отработили 
газове на двигателя;

Or. en

Обосновка

Това изменение е насочено към настоящата неяснота, пред която са изправени 
производителите, които адаптират двигатели за употреба от морски плавателни 
съдове и не променят емисионните характеристики на двигателя, като гарантира, че 
понастоящем те могат несъмнено да използват доказателството за съответствие 
на производителя на оригиналния двигател.

Изменение 49
Malcolm Harbour, Toine Manders

Предложение за директива
Член 6 – параграф 4



AM\898084BG.doc 11/23 PE486.112v02-00

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите членки не възпрепятстват 
предоставянето на пазара или 
въвеждането в експлоатация на 
следните:

4. Държавите членки не възпрепятстват 
предоставянето на пазара или 
въвеждането в експлоатация на
двигатели, които съответстват на 
настоящата директива, независимо дали 
са монтирани на плавателни съдове или 
не.

а) двигатели, които съответстват на 
настоящата директива, независимо дали 
са монтирани на плавателни съдове или 
не;
б) двигатели, получили одобрение на 
типа в съответствие с Директива 
97/68/ЕО на Европейския парламент и 
на Съвета23, които съответстват на 
пределно допустимите стойности за 
емисиите съгласно етап IIIA, IIIB или 
етап IV за двигатели със 
самозапалване и които са използвани 
в приложения, различни от 
задвижване на кораби от 
вътрешното корабоплаване, 
локомотиви и мотриси, в 
съответствие с разпоредбата на 
точка 4.1.2. от приложение I към 
посочената директива;
в) двигатели, получили одобрение на 
типа в съответствие с Директива 
2005/55/ЕО на Европейския парламент 
и на Съвета24, за които 
производителят декларира в 
съответствие с приложение ІV, 
точка 9, че двигателят ще изпълни 
изискванията за емисиите на 
отработили газове, предвидени в 
посочената директива, ако бъде 
монтиран на плавателен съд в 
съответствие с предоставените от 
производителя инструкции.

Or. en
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Обосновка

This corrects a formatting error in the Commission proposal and ensures that this provision 
from the Current RCD 1994/25 is carried over effectively and clearly.The contents of point a) 
has in fact not been deleted but has been moved to MH AM to Article 6, paragraph 4, 
introductory part. The contents of point b) has in fact not been deleted but has been moved to 
MH AM on Article 6 paragraph 4a (new) point a). The contents of the first part of point c) has 
in fact not been deleted but has moved to MH AM on Article 6 paragraph 4a (new) point b). 
"where the manufacturer declares" onwards is the format error and has moved and has 
moved to the second subparagraph as it was intended to apply to both points.

Изменение 50
Malcolm Harbour, Toine Manders

Предложение за директива
Член 6 – параграф 4a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Параграф 4 се прилага също по 
отношение на:
а) двигатели, получили одобрение на 
типа в съответствие с Директива 
97/68/ЕО, които съответстват на 
пределно допустимите стойности за 
емисиите съгласно етап IIIA, IIIB или 
етап IV за двигатели със 
самозапалване и които се използват в 
приложения, различни от задвижване 
на кораби от вътрешното 
корабоплаване, локомотиви и 
мотриси, в съответствие с 
разпоредбата на точка 4.1.2. от 
приложение I към посочената 
директива; и
б) двигатели, получили одобрение на 
типа в съответствие с Директива 
2005/55/ЕО,
за които производителят декларира в 
съответствие с приложение ІV, 
точка 9, че двигателят ще изпълни 
изискванията за емисиите на 
отработили газове, предвидени в 
настоящата директива, ако бъде 
монтиран на плавателен съд в 
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съответствие с предоставените от 
производителя инструкции.

Or. en

Обосновка

Това коригира грешка във форматирането в предложението на Комисията и 
гарантира, че тази разпоредба от настоящата Директива за плавателните съдове с 
развлекателна цел 1994/25 се пренася по-ефективно и ясно, отколкото в 
предложението на Комисията.

Изменение 51
Toine Manders

Предложение за директива
Член 7 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато съответствието на даден продукт 
с приложимите изисквания е доказано 
посредством тази процедура, 
производителите изготвят EС 
декларация за съответствие, както е 
посочено в член 16, и нанасят 
маркировка „CE“, както е посочено в 
член 18, параграф 1.

Когато съответствието на даден продукт 
с приложимите изисквания е доказано 
посредством тази процедура, 
производителите изготвят EС 
декларация за съответствие, както е 
посочено в член 16, и нанасят 
маркировка „CE“, както е посочено в 
член 18, параграф 1, която може да 
бъде проверена по всяко време.

Or. nl

Изменение 52
Andreas Schwab, Othmar Karas

Предложение за директива
Член 7 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Производителите гарантират, че 
продуктът се придружава от инструкции 
и информация за безопасност на 
език(ци), лесно разбираем(и) за 

7. Производителите гарантират, че 
продуктът се придружава от инструкции 
и информация за безопасност на 
език(ци), лесно разбираем(и) за 
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потребителите и други крайни 
ползватели и определен(и) от 
съответната държава членка.

потребителите и други крайни 
ползватели в държавите членки, в 
които пускат своите продукти на 
пазара. Този език се определя от 
съответната държава членка.

Or. en

Изменение 53
Malcolm Harbour, Toine Manders

Предложение за директива
Член 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 15 заличава се
Официално възражение срещу 

хармонизиран стандарт
1. Когато държава членка или 
Комисията прецени, че даден 
хармонизиран стандарт не отговаря 
напълно на изискванията, които 
обхваща и които са установени в член 
4, параграф 1 и приложение І, 
Комисията или държавата членка 
поставя въпроса пред комитета, 
създаден с член 5 от Директива 
98/34/ЕО, като представя своите 
аргументи. Комитетът дава 
незабавно становището си, след като 
се консултира със съответните 
европейски органи по 
стандартизация.
2. В светлината на становището на 
комитета Комисията взема решение 
дали да публикува или да не публикува, 
да публикува с ограничения, да запази, 
да запази с ограничения или да 
оттегли позоваванията на 
съответния хармонизиран стандарт 
във или от Официален вестник на 
Европейския съюз.
3. Комисията информира съответния 
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европейски орган по стандартизация 
и, ако това се налага, изисква 
преразглеждане на съответните 
хармонизирани стандарти.

Or. en

Обосновка

Понастоящем е в ход хоризонтално законодателно разглеждане на системата за 
стандартизация на ЕС (2011/0150 (COD)), която обхваща тази обща разпоредба 
относно възраженията срещу стандартите, което обяснява защо следва да заличим 
този член в настоящото предложение за секторна директива. Съответното 
изменение на съображение 6 се отнася до Регламента за стандартизация.

Изменение 54
Malcolm Harbour, Toine Manders

Предложение за директива
Член 33

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 33 заличава се
Официално възражение срещу 

хармонизиран стандарт
Когато държава членка или 
Комисията възрази официално срещу 
хармонизираните стандарти, 
посочени в член 32, се прилагат 
разпоредбите на член 15.

Or. en

Обосновка

Понастоящем е в ход хоризонтално законодателно разглеждане на системата за 
стандартизация на ЕС (2011/0150 (COD)), която обхваща тази обща разпоредба 
относно възраженията срещу стандартите, което обяснява защо следва да заличим 
този член в настоящото предложение за секторна директива. Съответното 
изменение на съображение 6 се отнася до Регламента за стандартизация.

Изменение 55
Malcolm Harbour, Toine Manders
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Предложение за директива
Член 49 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Измененията, посочени в буква а), могат 
да включват изменения в еталонните 
горива и в изискванията за изпитване на 
емисиите на отработили газове и шум, 
както и в критериите за трайност.

Измененията, посочени в буква а), могат 
да включват изменения в еталонните 
горива и в изискванията за изпитване на 
емисиите на отработили газове и шум, 
както и в критериите за трайност. По-
специално подобни изменения могат 
да включват цикли на изпитване за 
хибридни двигатели и да въвеждат 
изпитвателни смесени биогорива в 
таблицата на изпитвателните 
горива, посочена в приложение I, част 
Б, раздел 2, след като тези 
изпитвателни горива бъдат 
договорени под формата на 
международно приети стандарти.

Or. en

Обосновка

Това замества изменения 17 и 18 от проектодоклада, които ще бъдат оттеглени, и 
пояснява обхвата на делегирането на правомощия, предоставени на Комисията.

Изменение 56
Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Toine Manders, Matteo Salvini, Damien Abad

Предложение за директива
Член 53а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 53а
Преразглеждане

До ... *, Комисията докладва на 
Европейския парламент и на Съвета 
относно осъществимостта на 
въвеждането на система на 
проектните категории плавателни 
съдове, въз основа на устойчивост на 
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силата на вятъра и височината на 
вълната, като се вземе предвид 
развитието на международната 
стандартизация. Този доклад включва 
оценка на въздействието от 
въвеждането на подобна система за 
индустрията за производство на 
плавателни съдове. Ако е 
целесъобразно, докладът се 
придружава от законодателно 
предложение.
_____________
* ОВ: Моля, въведете дата: две години 
след датата, посочена в член 57, 
параграф 1, алинея втора.

Or. en

Обосновка

Като алтернатива на преразгледаните проектни категории плавателни съдове, 
предложени от докладчика в проектодоклада, и така, както са коригирани в 
изменението към настоящия проектодоклад, настоящото изменение оставя на 
Комисията да проведе задълбочени консултации по този въпрос със заинтересованите 
страни и да докладва в разумен срок. Координаторите от комисията по вътрешния 
пазар и защита на потребителите (IMCO) се съгласиха да възложат изготвяне на 
информационен документ за оценка на относителните ползи от преразгледаните 
проектни категории плавателни съдове, за да могат членовете на IMCO да вземат 
информирано решение за гласуване за един от двата варианта.

Изменение 57
Malcolm Harbour, Toine Manders

Предложение за директива
Член 58 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки не възпрепятстват 
предоставянето на пазара или 
въвеждането в експлоатация на 
продукти, обхванати от Директива 
94/25/ЕО, които са в съответствие с 
посочената директива и които са 
пуснати на пазара или въведени в 

1. Държавите членки не възпрепятстват 
предоставянето на пазара или 
въвеждането в експлоатация на 
продукти, обхванати от Директива 
94/25/ЕО, които са в съответствие с 
посочената директива и които са 
пуснати на пазара или въведени в 
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експлоатация преди [дд/мм/гггг] (1 
година след датата, посочена в член 
57, втора алинея).

експлоатация преди ...*.

_____________
* ОВ: Моля, въведете датата, 
посочена в член 57, параграф 1, втора 
алинея, или 31 декември 2014 г., в 
зависимост от това, коя от тези 
дати е по-ранна.

Or. en

Обосновка

Това коригира грешка в изменение 20 от проектодоклада, което ще бъде оттеглено, 
като намерението остава същото: с изключение на двигателите с искрово запалване, 
обхванати от предвидената в член 58, параграф 2 специална разпоредба, 
производителите на други типове двигатели ще могат да постигнат съвместимост с 
директивата от края на 2014 г., така че с настоящото изменение се предлага това да 
бъде изяснено в директивата.

Изменение 58
Toine Manders

Предложение за директива
Член 58а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 58а
Нови законодателни предложения

Комисията обмисля представянето 
на законодателни предложения на 
Европейския парламент и на Съвета 
за хармонизиране на лицензирането 
на плавателни съдове на ниво ЕС, 
като с тях се въвеждат технически 
прегледи на борда на плавателните 
съдове на редовни (петгодишни) 
интервали, за да се провери 
безопасността на оборудването на 
борда, което работи на газ, както и с 
други възпламеняеми газове, за да се 
гарантира, че съдовете винаги са в 
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съответствие с изискванията за 
безопасност и да се предотврати 
укриването на данъци, като се 
попречи на употребата на дизел за 
селскостопански цели.

Or. nl

Обосновка

[Ако бъде прието, това изменение ще бъде добавено като член 58а в окончателния 
доклад]

Изменение 59
Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Toine Manders, Matteo Salvini, Damien Abad

Предложение за директива
Приложение I – част A – точка 1 – буква А

Текст, предложен от Комисията Изменение

А. ОКЕАНСКО ПЛАВАНЕ: 
проектирани за продължителни 
плавания в условия, при които силата
на вятъра може да надхвърли 8-а 
степен (по скалата на Бофорт), а 
значимата височина на вълните да бъде 
над 4 m, с изключение на плаване в 
анормални условия, като 
плавателните съдове са в голяма 
степен автономни.

А. плавателен съд за отдих, получил 
проектна категория А, се счита, че е 
проектиран за ветрове, чиято сила
може да надхвърли 8-а степен (по 
скалата на Бофорт), а значимата 
височина на вълните да бъде над 4 m, с 
изключение на плаване в анормални 
условия като буря, яростна буря, 
ураган, торнадо и екстремни морски 
условия или измамни вълни.

Or. en

Обосновка

След допълнителна консултация със заинтересованите страни за коригиране на 
определенията, това ново определение запазва съществуващата проектна категория 
А, но се заличават обсегът и типът на навигацията („океанско плаване“), защото 
условията, които трябва да се вземат предвид от потребителя, са силата на вятъра 
и височината на вълните. То също така запазва настоящите ограничения по 
отношение на силата на вятъра и на значителната височина на вълната, но носи 
правна сигурност, като описва анормалните условия. Вследствие на това изменения 
22, 23 и 24 от проектодоклада ще бъдат оттеглени.
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Изменение 60
Mitro Repo, Eija-Riitta Korhola

Предложение за директива
Приложение I – част A – точка 1 – буква А

Текст, предложен от Комисията Изменение

А. ОКЕАНСКО ПЛАВАНЕ: 
проектирани за продължителни 
плавания в условия, при които силата 
на вятъра може да надхвърли 8-а степен 
(по скалата на Бофорт), а значимата 
височина на вълните да бъде над 4 m, с 
изключение на плаване в анормални 
условия, като плавателните съдове са 
в голяма степен автономни.

А. ОКЕАНСКО ПЛАВАНЕ: 
плавателен съд за отдих, получил 
проектна категория А, се счита, че е 
проектиран да плава в условия, при 
които силата на вятъра може да 
надхвърли 8-а степен (по скалата на 
Бофорт), а значимата височина на 
вълните може да бъде над 4 m, с 
изключение на плаване в анормални 
условия. Тези анормални условия 
включват урагани, торнада, измамни 
вълни или други ситуации, в които 
силата на вятъра може да надхвърли 
10-та степен (по скалата на Бофорт) 
и/или височината на вълните може 
да бъде над 7 m.

Or. en

Обосновка

Тъй като плавателните съдове за отдих с дължина до 24 m не могат да издържат на 
циклони, за безопасността на потребителя директивата следва да посочва някои 
горни граници, като 10-та степен (по скалата на Бофорт) и/или височина на вълните 
7 m.

Изменение 61
Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Toine Manders, Matteo Salvini, Damien Abad

Предложение за директива
Приложение II – част A – точка 1 – буква Б

Текст, предложен от Комисията Изменение

Б. БЛИЗО ДО БРЕГА: проектирани за 
плавания близо до брега, при които 
могат да се наблюдават условия, при 
които силата на вятъра може да 

Б. плавателен съд за отдих, получил 
проектна категория Б, се счита, че е 
проектиран за сила на вятъра до 8-ма 
степен включително и значима
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достигне до 8-ма степен включително, 
а значимата височина на вълните да 
бъде до 4 m включително.

височина на вълните до 4 m 
включително.

Or. en

Обосновка

След допълнителна консултация със заинтересованите страни за коригиране на 
определенията, това ново определение запазва съществуващата проектна категория 
Б, но се заличават обсегът и типът на навигацията („близо до брега“), защото 
условията, които трябва да се вземат предвид от потребителя, са силата на вятъра 
и височината на вълните. Вследствие на това изменение 25 от проектодоклада ще 
бъде оттеглено.

Изменение 62
Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Toine Manders, Matteo Salvini, Damien Abad

Предложение за директива
Приложение I – част A – точка 1 – буква В

Текст, предложен от Комисията Изменение

В. КРАЙБРЕЖЕН ТИП: проектирани 
за плавания в крайбрежни води, 
големи заливи, устия, езера и реки в 
условия, при които силата на вятъра
може да достигне до 6-та степен 
включително, а значимата височина на 
вълните да бъде до 2 m включително.

В. плавателен съд за отдих, получил 
проектна категория В, се счита, че е 
проектиран за сила на вятъра до 6-та 
степен включително и значима
височина на вълните до 2 m 
включително.

Or. en

Обосновка

След допълнителна консултация със заинтересованите страни за коригиране на 
определенията, това ново определение запазва съществуващата проектна категория 
В, но се заличават обсегът и типът на навигацията („крайбрежен тип“), защото 
условията, които трябва да се вземат предвид от потребителя, са силата на вятъра 
и височината на вълните. Вследствие на това изменение 26 от проектодоклада ще 
бъде оттеглено.

Изменение 63
Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Toine Manders, Matteo Salvini, Damien Abad
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Предложение за директива
Приложение I – част A – точка 1 – буква Г

Текст, предложен от Комисията Изменение

Г. ПЛИТКИ ВОДИ: проектирани за 
плавания в плитководни крайбрежни 
води, малки заливи, малки езера, реки 
и канали, при които могат да се 
наблюдават условия, при които 
силата на вятъра може да достигне до 
4-та степен включително, а значимата
височина на вълните да бъде до 0,3 m 
включително, с епизодична поява на 
вълни с максимална височина до 0,5 m, 
например от преминаващи 
плавателни съдове..

Г. плавателен съд за отдих, получил 
проектна категория Г, се счита, че е 
проектиран за сила на вятъра до 4-та 
степен включително и значима
височина на вълните до 0,3 m 
включително, с епизодична поява на 
вълни с максимална височина до 0,5 m.

Or. en

Обосновка

След допълнителна консултация със заинтересованите страни за коригиране на 
определенията, това ново определение запазва съществуващата проектна категория 
Г, но се заличават обсегът и типът на навигацията („плитки води“), защото 
условията, които трябва да се вземат предвид от потребителя, са силата на вятъра 
и височината на вълните. Вследствие на това изменение 27 от проектодоклада ще 
бъде оттеглено.

Изменение 64
Andreas Schwab, Othmar Karas

Предложение за директива
Приложение І – част А – точка 2 – подточка 2.1 – параграф 1 – точка 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30) страна на производство, б) код на страната на държавата 
членка, издаваща кода на 
производителя,

Or. en
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Изменение 65
Andreas Schwab, Othmar Karas

Предложение за директива
Приложение 1 – част A – точка 5 – подточка 5.2 – подточка 5.1.5а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5.1.5а Извънбордови двигатели, 
управлявани от румпел: 
извънбордовите двигатели, 
управлявани от румпел, са оборудвани 
с устройство за аварийно спиране, 
което може да бъде свързано с 
кормчията (авариен изключвател с 
ремък).

Or. en

Изменение 66
Malcolm Harbour, Toine Manders

Предложение за директива
Приложение І – част А – подчаст 5 – точка 5.3 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Осигурява се вентилация, за да се 
предотврати концентрацията на газове, 
изпускани от акумулаторните 
батерии. Акумулаторните батерии 
трябва да бъдат здраво закрепени и 
защитени срещу нахлуването на вода.

Осигурява се вентилация, за да се 
предотврати концентрацията на 
експлозивни газове. Акумулаторните 
батерии трябва да бъдат здраво 
закрепени и защитени срещу 
нахлуването на вода.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение коригира изменение 36 от проектодоклада. Газовите 
експлозии са най-голямата опасност и основен източник за безпокойство за 
безопасността на плавателните съдове. Настоящото изменение разширява обхвата 
на тази мярка за безопасност.


