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Легенда на използваните знаци 

 * Процедура на консултация  

 *** Процедура на одобрение  

 ***I Обикновена законодателна процедура (първо четене) 

 ***II Обикновена законодателна процедура (второ четене) 

 ***III Обикновена законодателна процедура (трето четене) 

 

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в 

проекта на акт.) 

 

 

 

 

Изменения към проект на акт 

 

Изменения в две колони, внесени от Парламента 
 

Заличаванията се обозначават с получер курсив в лявата колона. 

Заместванията се обозначават с получер курсив в двете колони. Новият 

текст се обозначава с получер курсив в дясната колона. 

 

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

съответната част от текста в разглеждания проект на акт. Ако 

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

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

посочват съответно съществуващият акт и съответната разпоредба от 

него.  

 

Изменения, внесени от Парламента под формата на консолидиран 

текст 

 

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

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

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

заличава или зачерква заместваният текст.  

По изключение не се отбелязват измененията с чисто техническо 

естество, които се нанасят от службите с оглед изготвянето на 

окончателния текст. 
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ 

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета 

относно изискванията към пределните стойности на емисиите и към одобряването 

на типа на двигателите с вътрешно горене за извънпътната техника 

(COM(2014)0581 – C8-0168/2014 – 2014/0268(COD)) 

(Обикновена законодателна процедура: първо четене) 

Европейският парламент, 

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до 

Съвета (COM(2014)0581), 

– като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за 

функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението 

(C8-0168/2014), 

– като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на 

Европейския съюз, 

– като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет 

от 18 февруари 2015 г.1, 

– като взе предвид член 59 от своя правилник, 

– като взе предвид доклада на комисията по околна среда, обществено здраве и 

безопасност на храните и становището на комисията по промишленост, 

изследвания и енергетика (A8-0276/2015), 

1. приема изложената по-долу позиция на първо четене; 

2. изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да 

внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст; 

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 

Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти. 

                                                 
1 

Все още непубликувано в Официален вестник. 
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Изменение  1 

Предложение за регламент 

Съображение 5 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(5) Настоящият регламент следва да 

съдържа основните изисквания към 

пределните стойности на емисиите и 

към процедурите за ЕС одобряване на 

типа за двигателите, които се монтират 

в извънпътната техника. Основните 

елементи от съответните изисквания на 

настоящия регламент се основават на 

резултатите от оценката на 

въздействието от 20 ноември 2013 г., 

направена от Комисията, с която се 

анализират различните варианти, като 

се изброяват възможните предимства и 

недостатъци от гледна точка на 

икономиката, опазването на околната 

среда, безопасността и обществото. В 

този анализ бяха включени както 

качествени, така и количествени 

аспекти. След сравняване на различните 

варианти предпочитаните варианти бяха 

установени и избрани за основа на 

настоящия регламент. 

(5) Настоящият регламент следва да 

съдържа основните изисквания към 

пределните стойности на емисиите и 

към процедурите за ЕС одобряване на 

типа за двигателите, които се монтират 

в извънпътната техника (ИПТ). 

Основните елементи от съответните 

изисквания на настоящия регламент се 

основават на резултатите от оценката на 

въздействието от 20 ноември 2013 г., 

направена от Комисията, с която се 

анализират различните варианти, като 

се изброяват възможните предимства и 

недостатъци от гледна точка на 

въздействието върху икономиката, 

опазването на околната среда и 

здравето и аспектите на 
безопасността и обществото. В този 

анализ бяха включени както качествени, 

така и количествени аспекти. След 

сравняване на различните варианти 

предпочитаните варианти бяха 

установени и избрани за основа на 

настоящия регламент. 

 

Изменение  2 

Предложение за регламент 

Съображение 6 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(6) С настоящия регламент се цели да се 

определят хармонизирани правила за ЕС 

одобряването на типа на двигателите, 

(6) С настоящия регламент се цели да се 

определят хармонизирани правила за ЕС 

одобряването на типа на двигателите, 
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които се монтират в извънпътната 

техника, за да се гарантира 

функционирането на вътрешния пазар. 

За тези цели следва да се определят 

нови пределни стойности на емисиите, 

за да се отрази техническият прогрес и 

за да се осигури последователност с 

политиките на Съюза в пътния сектор, 

за да се постигнат целите на Съюза за 

качеството на въздуха и да се намалят 

емисиите от извънпътната техника, 

вследствие на което да се получи по-

пропорционален дял на емисиите от 

извънпътната техника спрямо емисиите 

на пътните превозни средства. Обхватът 

на законодателството на Съюза в тази 

сфера следва да се разшири, за да се 

увеличи пазарната хармонизация на 

нивото на ЕС и на международно 

равнище и да се сведе до минимум 

рискът от пазарни изкривявания. Освен 

това с настоящия регламент се цели да 

се опрости сегашната правна рамка, 

като се включат мерки за опростяване 

на административните процедури, и да 

се подобрят общите условия за 

прилагането, особено чрез засилване на 

правилата за надзор на пазара. 

които се монтират в извънпътната 

техника, за да се гарантира 

функционирането на вътрешния пазар в 

по-широкия контекст на текущото 

преразглеждане на политиката на 

Съюза за качеството на въздуха. За 

тези цели следва да се определят нови 

пределни стойности на емисиите, които 

следва да се прилагат също така към 

земеделската техника, за да се отрази 

техническият прогрес и за да се осигури 

последователност с политиките на 

Съюза в пътния сектор, за да се 

постигнат целите на Съюза за 

качеството на въздуха и да се намалят 

емисиите от извънпътната техника и от 

земеделските превозни средства, 

вследствие на което да се получи по-

пропорционален дял на емисиите от 

извънпътната техника спрямо емисиите 

на пътните превозни средства. Обхватът 

на законодателството на Съюза в тази 

сфера следва да се разшири, за да се 

увеличи пазарната хармонизация на 

нивото на Съюза и на международно 

равнище и да се сведе до минимум 

рискът от нарушения на пазара и 

неблагоприятно въздействие върху 

здравето. Освен това с настоящия 

регламент се цели да се опрости 

сегашната правна рамка, като се 

включат мерки за опростяване на 

административните процедури, и да се 

подобрят общите условия за 

прилагането, особено чрез засилване на 

правилата за надзор на пазара. 

 

Изменение  3 

Предложение за регламент 

Съображение 6 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (6a) В допълнение към разширяването 

на обхвата на законодателството на 

Съюза в областта на пазарната 
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хармонизация, като същевременно се 

сведат до минимум изкривяванията 

на пазара, с настоящия регламент се 

цели да се опрости съществуващата 

правна рамка, което включва мерки за 

опростяване на административните 

процедури, и да се подобрят общите 

условия за прилагането, особено чрез 

засилване на правилата за надзор на 

пазара. 

 

Изменение  4 

Предложение за регламент 

Съображение 6 б (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (6б) В Бялата книга на Европейската 

комисия, озаглавена „Пътна карта за 

постигането на Единно европейско 

транспортно пространство – към 

конкурентоспособна транспортна 

система с ефективно използване на 

ресурсите“1а, се подчертава 

особената роля, която трябва да 

изпълняват железопътният 

транспорт и корабоплаването по 

вътрешните водни пътища за 

постигането на целите в областта 

на климата. Като се отчитат 

недостатъците на тези видове 

транспорт, свързани със 

замърсяването на въздуха, Комисията 

и държавите членки следва да 

осигуряват в рамките на 

съответните си правомощия 

различни начини за насърчаване на 

иновациите в технологии за 

емисиите, така че по-нататъшното 

увеличаване на обема на товарите, 

пренасочвани към железниците и 

корабите по вътрешните водни 

пътища, да бъде съпроводено от 

подобряване на качеството на въздуха 

в Европа. 
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 1а Бяла книга на Комисията „Пътна 

карта за постигането на Eдинно 

европейско транспортно 

пространство — към 

конкурентоспособна транспортна 

система с ефективно използване на 

ресурсите“ от 28.3.2011 г., COM(2011) 

144 окончателен.  

Обосновка 

Das jährliche Berichtssystem der Europäischen Umweltagentur zu Umweltauswirkungen im 

Verkehr (TERM) weist auf Defizite bei der Luftreinhaltung (Feinstaub, Stickoxide, Schwefel) 

bei Eisenbahn und vor allem der Binnenschifffahrt hin. Beide Verkehrsträger werden aber 

klimapolitisch benötigt. Da mit vorliegendem NRMM-Vorschlag eine Weichenstelltung für die 

Auswirkung von Eisenbahn und Binnenschifffahrt auf die Luftreinhaltung bis 2040 in der EU 

vorgenommen wird, müssen abgastechnische Innovationen durch Fördermöglichkeiten auf 

Ebene der EU und in den Mitgliedsstaaten einhergehen. 

 

Изменение  5 

Предложение за регламент 

Съображение 10 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(10) Постигането на целите на Съюза 

за качеството на въздуха изисква 

непрекъснати усилия за намаляване на 

емисиите от двигателите. По тази 

причина на производителите следва да 

се предостави ясна информация за 

бъдещите пределни стойности на 

емисиите, както и достатъчен период от 

време за достигането им и за 

реализирането на необходимите 

технически промени. 

(10) Устойчивото постигане на 

целите на Съюза за качеството и 

опазването на въздуха в периода от 

настоящия момент до 2020 г. и след 

това изисква непрекъснати усилия за 

намаляване на емисиите от различните 

типове двигатели. По тази причина на 

производителите следва да се 

предостави предварително ясна и 

всеобхватна информация за бъдещите 

пределни стойности на емисиите, както 

и достатъчен период от време за 

достигането им и за реализирането на 

необходимите технически промени. 

 

Изменение  6 

Предложение за регламент 
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Съображение 11 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (11a) Устойчивото намаляване на 

емисиите от двигателите изисква 

постоянното засилване на прякото 

сътрудничество между 

производителите и други свързани 

предприятия, от една страна, и 

реномирани научно-изследователски 

институции, от друга страна. Това 

сътрудничество има значителна роля 

за разработването на нови продукти 

и технологии с положително 

въздействие върху подобряването на 

качеството на въздуха. 

 

Изменение  7 

Предложение за регламент 

Съображение 12 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (12a) За да се гарантира оптимално 

ниво на защита за лицата, работещи 

в близост до техника, и за да се 

поддържа на възможно най-ниско 

равнище кумулативната експозиция 

на лицата, работещи в близост до 

различни видове подвижна техника и 

оборудване, следва да се използват 

усъвършенствани технологии с цел 

свеждане до минимум на емисиите. 

 

Изменение  8 

Предложение за регламент 

Съображение 14 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(14) Целесъобразно е да се насърчава 

въвеждането на превозни средства, 

използващи алтернативни горива, които 

(14) Необходимо е да се насърчава 

въвеждането на превозни средства, 

използващи алтернативни горива, които 
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могат да имат по-ниски емисии на NOx 

и прахови частици. Поради това 

пределните стойности за всички 

въглеводороди следва да се адаптират, 

за да се отчетат емисиите от неметанови 

въглеводороди и метан. 

могат да имат по-ниски емисии на NOx 

и прахови частици. Поради това 

пределните стойности за всички 

въглеводороди следва да се адаптират, 

за да се отчетат емисиите от неметанови 

въглеводороди и метан. 

 

Изменение  9 

Предложение за регламент 

Съображение 14 б (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (14б) Настоящият регламент следва 

да не засяга мерките на национално 

равнище или на равнището на Съюза 

по отношение на използването на 

двигатели или извънпътна техника, 

които са в съответствие с 

настоящия регламент, ако тези 

мерки са необходими и 

пропорционални по отношение на 

здравето и безопасността на 

работното място и са необходими за 

избягване на рисковете за здравето на 

работниците, засегнати от 

емисиите, отделяни от такива 

двигатели при някои приложения. 

Обосновка 

Следва да бъде позволено на държавите членки да забраняват употребата на 

двигатели с вътрешно горене поради причини, свързани със здравословните и 

безопасни условия на труд, по-специално в „горещи точки“ с лошо качество на 

въздуха. 

 

Изменение  10 

Предложение за регламент 

Съображение 15 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(15) За да се осигури контрол върху 

емисиите на свръхфини прахови 

(15) За да се осигури контрол върху 

емисиите на свръхфини прахови 
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частици (размер на частиците, по-малък 

или равен на 0,1 μm), Комисията следва 

да е оправомощена да възприема 

подход, който се основава на броя на 

праховите частици, в допълнение към 

използвания в момента подход, 

основаващ се на тяхната маса. 

Подходът, основаващ се на броя на 

частиците в емисиите, следва да бъде 

съобразен с резултатите от Програмата 

за измерване на праховите частиците 

(PMP) на Икономическата комисия за 

Европа на Организацията на 

обединените нации (ИКЕ на ООН) и да 

бъде съвместим със съществуващите 

амбициозни цели по отношение на 

опазването на околната среда. 

частици (размер на частиците, по-малък 

или равен на 0,1 μm), Комисията следва 

да е оправомощена да възприема 

подход, който се основава на броя на 

праховите частици, в допълнение към 

използвания в момента подход, 

основаващ се на тяхната маса. 

Подходът, основаващ се на броя на 

частиците в емисиите, следва да бъде 

съобразен с резултатите от Програмата 

за измерване на праховите частиците 

(PMP) на Икономическата комисия за 

Европа на Организацията на 

обединените нации (ИКЕ на ООН) и да 

води до постигането най-малко на 

нивото на защита, гарантирано от 

действащото законодателство на 

Съюза относно пътните превозни 

средства. В допълнение към това, 

подходът следва да подкрепя 

изискването за свеждане до минимум 

на емисиите на канцерогенни 

вещества, като по този начин се 

гарантира защитата на 

работниците, и да бъде съвместим със 

съществуващите амбициозни цели по 

отношение на опазването на околната 

среда. 

Обосновка 

Der Stand der Technik beim Partikelzahlansatz (PN) wird im NRMM-Vorschlag der 

Kommission (PN = 1x1012) nicht erreicht, obwohl dies bei den Emissionsgrenzwerten (PN= 

6.0×1011) für die Typisierung von Motoren bei leichten Kraftfahrzeugen (VO 715/2007) und 

schweren Nutzfahrzeugen (VO 595/2009 ) seit Jahren der Fall ist und erwiesenermaßen sich 

auch schon technisch einwandfrei bei NRMM-Motoren (z.B. Schweiz) bewährt hat. Sollte der 

Kommissionsvorschlag hier nicht abgeändert werden, würde eine bereits veraltete Technik ab 

den 2020-er Jahren vorgeschrieben werden! Damit wird wider besseres Wissens die 

Gesundheit und der Schutz vor allem bei betroffenen ArbeitnehmerInnen vor der  

gefährlichsten Feinstaubfraktion beeinträchtigt, obwohl Hersteller heute schon sowohl 

Motoren für leichte Kfz, Lkw und Industriemotoren für NRMM-Maschinen gleichermaßen 

produzieren. Der EU-Gesetzgeber muss daher für On-road und Off-road den gleichen 

Standard vorschreiben und in den NRMM-Anhängen den PN nach Stand der Technik 

einfügen! 
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Изменение  11 

Предложение за регламент 

Съображение 16 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (16a) С оглед на дългия период на 

експлоатация на извънпътната 

техника е целесъобразно да се 

разгледа възможността за 

допълнително монтиране на 

устройства на двигателите, които 

вече са в експлоатация. Това 

допълнително монтиране на 

устройства следва по-специално да 

бъде насочено към гъстонаселените 

градски райони и към районите, 

които са в нарушение на 

законодателството на Съюза в 

областта на качеството на въздуха. 

За да се гарантира сравнимо и 

амбициозно равнище на допълнително 

монтиране на устройства, 

държавите членки следва да 

отчитат принципите на Правило 132 

на ИКЕ на ООН относно 

допълнително монтирани 

устройства за контрол на емисиите 

(REC). 

 

Изменение  12 

Предложение за регламент 

Съображение 16 б (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (16б) Когато е целесъобразно, следва 

да се търсят полезни взаимодействия 

между намаляването на емисиите на 

газообразни и прахообразни 

замърсители при двигателите, 

монтирани в извънпътна техника, и 

стандартите за емисиите, прилагани 

при тежкотоварните превозни 

средства, тъй като съответните 
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технологии са взаимосвързани. Това 

бъдещо хармонизиране би могло да 

спомогне за подобряването на 

икономиите от мащаба и на 

качеството на въздуха. Когато тези 

стандарти за ИПТ не са незабавно 

постижими, Комисията следва да 

обмисля по-нататъшни действия. 

 

Изменение  13 

Предложение за регламент 

Съображение 18 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(18) За да има по-добър контрол върху 

действителните емисии при 

експлоатация и за да се подготви 

процесът на съответствие при 

експлоатация, в рамките на подходящи 

срокове следва да се приеме 

изпитвателна методика за мониторинг 

на изискванията към показателите във 

връзка с емисиите, базирана на 

преносимите системи за измерване на 

емисиите. 

 

(18) За да има по-добър контрол върху 

действителните емисии при 

експлоатация и за да се подготви 

процесът на съответствие при 

експлоатация, до края на 2017 г. следва 

да се приеме изпитвателна методика за 

мониторинг на изискванията към 

показателите във връзка с емисиите, 

базирана на преносимите системи за 

измерване на емисиите. 

 

Изменение  14 

Предложение за регламент 

Съображение 20 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(20) Следва да се разрешава пускането 

на пазара в държавите членки на 

двигателите, които съответстват и са в 

обхвата на новите правила за 

пределните стойности на емисиите и на 

процедурите за ЕС одобряване на типа; 

тези двигатели не следва да бъдат 

предмет на други национални 

изисквания към емисиите. Държавите 

членки, които предоставят одобрявания, 

(20) Следва да се разрешава пускането 

на пазара в държавите членки на 

двигателите, които съответстват и са в 

обхвата на новите правила за 

пределните стойности на емисиите и на 

процедурите за ЕС одобряване на типа; 

тези двигатели не следва да бъдат 

предмет на други национални 

изисквания към емисиите, които 

уреждат тяхното пускане на пазара. 
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следва да предприемат необходимите 

мерки оглед на проверката, за да се 

гарантира идентификацията на 

двигателите, произведени в рамките 

на всяко ЕС одобряване на типа. 

Държавите членки, които предоставят 

одобрявания, следва да предприемат 

необходимите мерки за проверка и 

контрол, когато обстоятелствата 

изискват това, по отношение на 

вноса и доставките на двигатели на 

пазара на Съюза, така че да се 

гарантира, че те отговарят на 

изискванията за ЕС одобряване на 

типа за всеки отделен случай. Това 

следва да не засяга правото на 

държавите членки да насърчават или 

да ограничават използването на 

двигатели, пуснати на пазара, при 

условие че избраните методи не са 

дискриминационни и са обективно 

обосновани.  

Обосновка 

Идентификацията на типовете двигатели, навлизащи на пазара на ЕС, трябва да 

бъде извършвана при самия внос. Това е най-сигурният, най-ефективният и най-

евтиният начин за идентифициране и контрол на всички тези типове двигатели. 

Спазването на стандартите на ЕС може да бъде проверявано с помощта на 

придружаващите документи за внос. 

 

Изменение  15 

Предложение за регламент 

Съображение 21 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(21) Следва да се предвиди ограничен 

брой изключения с оглед на специфични 

нужди във връзка с въоръжените сили, 

ограниченията, налагани от 

логистичните доставки, полевото 

изпитване на прототипи и използването 

на извънпътната техника в експлозивна 

атмосфера. 

(21) Следва да се предвиди ограничен 

брой изключения с оглед на специфични 

нужди във връзка с въоръжените сили, 

ограниченията, налагани от 

логистичните доставки, полевото 

изпитване на прототипи, някои 

резервни двигатели, двигатели за 

някои типове проекти в 

железопътния сектор и използването 

на извънпътната техника в експлозивна 

атмосфера. 

(Вж. измененията към член 32, параграф 4а (нов) и параграф 4б (нов).) 
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Изменение  16 

Предложение за регламент 

Съображение 25 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(25) Вследствие на това правилата на 

ИКЕ на ООН и измененията, внесени в 

тях, за които Съюзът е гласувал „за“ или 

към които той се е присъединил 

съгласно Решение 97/836/ЕО, следва да 

се признаят за равностойни на ЕС 

одобряванията на типа, издадени в 

съответствие с настоящия регламент. 

Съответно Комисията следва да е 

оправомощена да приема делегирани 

актове, за да определя кои правила на 

ИКЕ на ООН ще се прилагат за ЕС 

одобряванията на типа. 

(25) Вследствие на това правилата на 

ИКЕ на ООН и измененията, внесени в 

тях, за които Съюзът е гласувал „за“ или 

към които той се е присъединил 

съгласно Решение 97/836/ЕО, следва да 

се признаят за равностойни на ЕС 

одобряванията на типа, издадени в 

съответствие с настоящия регламент. 

Съответно, с цел максимално 

привеждане на настоящия регламент 

в съответствие с договорените 

текстове на ИКЕ на ООН, Комисията 

следва да е оправомощена да приема 

делегирани актове, за да определя кои 

правила на ИКЕ на ООН ще се прилагат 

за ЕС одобряванията на типа. 

 

Изменение  17 

Предложение за регламент 

Съображение 27 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(27) За да допълва настоящия регламент 

с допълнителни технически 

подробности, съгласно член 290 от 

Договора за функциониране на 

Европейския съюз на Комисията следва 

да се предостави правомощието да 

приема актове във връзка с фамилиите 

двигатели, вмешателството, 

мониторинга на показателите във връзка 

с емисиите при експлоатация, 

техническите процедури на изпитване и 

измерване, съответствието на 

производството, отделното доставяне на 

системите за последваща обработка на 

отработилите газове на двигателите, 

двигателите за полево изпитване, 

(27) За да допълва настоящия регламент 

с допълнителни технически 

подробности, съгласно член 290 от 

Договора за функциониране на 

Европейския съюз на Комисията следва 

да се предостави правомощието да 

приема актове във връзка с фамилиите 

двигатели, вмешателството, 

мониторинга на показателите във връзка 

с емисиите при експлоатация, 

техническите процедури на изпитване и 

измерване, съответствието на 

производството, отделното доставяне на 

системите за последваща обработка на 

отработилите газове на двигателите, 

двигателите за полево изпитване, 
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двигателите за у потреба в опасни 

атмосфери, равностойността на 

одобряванията на типа на двигателите, 

информацията на ПОО и крайните 

ползватели, провеждането на 

собствени изпитвания, стандартите и 

оценката на техническите служби, 

двигателите, работещи частично или 

изцяло с газообразно гориво, 

измерването на броя на праховите 

частици и циклите на изпитване. От 

особена важност е по време на 

подготвителната си работа Комисията 

да провежда подходящи консултации, 

включително на експертно равнище. По 

време на разработването и изготвянето 

на делегираните актове Комисията 

следва да осигури едновременното и 

своевременно предаване на съответните 

документи по подходящ начин на 

Европейския парламент и Съвета. 

двигателите за у потреба в опасни 

атмосфери, равностойността на 

одобряванията на типа на двигателите, 

информацията за производителите на 

оригиналното оборудване (ПОО) и 

крайните ползватели, стандартите и 

оценката на техническите служби, 

двигателите, работещи частично или 

изцяло с газообразно гориво, 

измерването на броя на праховите 

частици и циклите на изпитване и 

оценката на годишната продукция на 

ПОО. От особена важност е по време на 

подготвителната си работа Комисията 

да провежда подходящи консултации, 

включително на експертно равнище. По 

време на разработването и изготвянето 

на делегираните актове Комисията 

следва да осигури едновременното и 

своевременно предаване на съответните 

документи по подходящ начин на 

Европейския парламент и Съвета. 

 

Изменение  18 

Предложение за регламент 

Съображение 29 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (29a) Настоящият регламент следва 

да се прилага също и за земеделските 

превозни средства, обхванати от 

разпоредбите на Регламент (ЕС) 

№ 167/2013 на Европейския парламент 

и на Съвета1а, заменящи 

разпоредбите на отменената 

Директива 97/68/ЕО. Като се има 

предвид комбинираното въздействие 

от отлагането на етап IV за 

земеделските трактори от 

категории T2, T4.1 и C2 и датите на 

прилагане на етап V, етап IV ще бъде 

с продължителност от едва 2 години 

и 3 месеца. За да се избегне ненужна 

административна тежест, за 

двигателите от етап IIIB следва да 
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бъде разрешено да се ползват от 

преходни клаузи, определени в 

настоящия регламент, с оглед на 

изискванията за прилагане на етап V. 

 __________________ 

 1 a OВ L 60, 2.3.2013 г., стр. 1 – 51. 

Обосновка 

Директива 2011/87/ЕС осигури отлагане на задължителните дати за етапи IIIB и IV 

за земеделските и горските трактори от категории T2, T4.1 и C2. Задължителните 

дати за етап V, определени с настоящия регламент, правят етап IV неустойчив в 

икономическо отношение за производителите, тъй като да се проектират наново 

тракторите два пъти в рамките на около две години представлява икономическа 

тежест, която не води до ползи за околната среда. За тракторите от тези 

категории, които изпълняват изискванията на етап IIIB, следва да бъде разрешено да 

имат достъп до преходния период за етап V. 

 

Изменение  19 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 2 – буква д 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

д) задвижване на плавателните съдове 

по вътрешни водни пътища с полезна 

(ефективна) мощност под 37 kW; 

д) задвижване или за спомагателни 

цели на плавателните съдове по 

вътрешни водни пътища с полезна 

(ефективна) мощност под 37 kW; 

 

Изменение  20 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 1 – точка 6 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(6) „двигател“ е преобразувател на 

енергия, различен от газова турбина, в 

който при изгарянето на горивото, 

извършващо се в затворено 

пространство, се отделят 

разширяващи се газове, използвани 

пряко за осигуряване на механична 

мощност, и за който може да се 

(6) „двигател“ означава преобразувател 

на енергия, различен от газова турбина, 

проектиран да преобразува 

химичната енергия (входяща) в 

механична енергия (изходяща) с 

помощта на процес на вътрешно 

горене; включително, когато такива 

са монтирани, системата за контрол на 
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издаде ЕС одобряване на типа; 

включени са системата за контрол на 

емисиите и комуникационният 

интерфейс (хардуер и съобщения) 

между модула(ите) за електронно 

управление (ECU) на системата на 

двигателя и всяко друго силово 

предаване или модул за управление на 

превозното средство, необходим, за да 

се изпълнят разпоредбите на глави ІІ и 

ІІІ; 

емисиите и комуникационният 

интерфейс (хардуер и съобщения) 

между модула(ите) за електронно 

управление (ECU) на системата на 

двигателя и всяко друго силово 

предаване или модул за управление на 

превозното средство, необходим, за да 

се изпълнят разпоредбите на глави ІІ и 

ІІІ; 

Обосновка 

Необходимо е да се изясни определението, за да се обхванат всички технологии за 

двигатели, по-специално с оглед на това дали при тях се използват модули за 

електронно управление или системи за последваща обработка. 

 

Изменение  21 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 1 – точка 9 a (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (9a) „резервен двигател“ означава 

двигател, който: 

 a) се пуска на пазара единствено за 

замяна на двигател, който вече е 

пуснат на пазара и е монтиран в 

извънпътна техника; както и 

 б) съответства на етап за емисиите, 

който е с по-ниски стойности от 

приложимите към датата на замяна 

на двигателя; 

 

Изменение  22 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 1 – точка 29 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(29) „преходен период“ са първите 

осемнадесет месеца след датата на 

(29) „преходен период“ означава 

първите двадесет и четири месеца 
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задължителното прилагане на етап V по 

член 17, параграф 2; 

след датата на задължителното 

прилагане на етап V по член 17, 

параграф 2; 

Обосновка 

Извънпътната техника трябва да бъде препроектирана, за да може да се приспособи 

към по-големите двигатели в рамките на етап V. Ето защо е необходим по-дълъг 

преходен период. 

 

Изменение  23 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 1 – точка 43 a (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (43a) „висока технология за емисии“ и 

„подобрен екологосъобразен двигател“ 

означават двигател, монтиран в 

извънпътна техника, както е 

определено в точка 1 от настоящия 

член, и който е в съответствие с 

пределните стойности на емисиите 

по приложение ІІа. 

 

Изменение  24 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 1 – точка 43 б (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (43б) „автокран“ означава самоходен 

стрелови кран, който може да се 

придвижва със или без товар, без да е 

необходим неподвижен ролков 

транспортьор и който разчита на 

гравитацията, за да бъде стабилен, 

освен ако е изключен от приложното 

поле на настоящия регламент 

съгласно член 2, параграф 2, буква а). 

Той се придвижва с гуми, гъсенични 

вериги или с други подвижни 

механизми. В неподвижно положение 

той може да бъде подпиран от 



 

PE557.123v02-00 20/93 RR\1074318BG.doc 

BG 

странични стабилизатори или от 

други допълнителни устройства, 

подобряващи неговата стабилност. 

Надстройката на автокран може да 

бъде от вида с възможност за 

завъртане на 360 градуса, с ограничена 

степен на завъртане или без 

завъртане. Обикновено той е 

оборудван с една или няколко лебедки 

и/или хидравлични крикове за вдигане 

и сваляне на стрелата и на товара. 

Автокрановете са оборудвани с 

телескопични или шарнирни стрели, 

със стрели с решетъчна форма или с 

комбинация от тези видове 

стрели,които са проектирани така, 

че да могат лесно да бъдат спускани. 

Товарите, окачени на стрелата, 

могат да бъдат обработвани чрез 

система от макари или други 

товароподемни приспособления за 

специални услуги; 

Обосновка 

(Техническа корекция) Това определение за „автокран“ произтича от приложение I, 

точка 38 от Директива 2000/14/ЕО (Директивата за шума). 

 

Изменение  25 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 1 – точка 72 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(72) „провеждане на собствени 

изпитвания“ е извършването на 

изпитвания в обекти на 

производителя, регистрирането на 

резултатите от изпитванията и 

представянето на протокол, 

включително заключенията, пред 

органа по одобряването от страна на 

производител, който е определен да 

има правомощия като техническа 

служба с цел оценяване на 

съответствието с определени 

заличава се 
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изисквания; 

Обосновка 

Не е възможно провеждането на собствени изпитвания по отношение на 

изпитването на двигатели. То е осъществимо единствено по отношение на 

изпитването на техника или на превозни средства. 

 

Изменение  26 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 1 – точка 1 – буква б 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) двигателите с еталонна мощност под 

560 kW, използвани вместо двигателите 

от категория IWP, RLL или RLR; 

б) двигателите с еталонна мощност под 

560 kW, използвани вместо двигателите 

от категория IWA, IWP, RLL или RLR; 

Обосновка 

Изменението на таблица I-6 в приложение II прилага същите пределни стойности на 

емисиите, както задвижващите двигатели за транспорта по вътрешните водни 

пътища към допълнителните двигатели за транспорта по вътрешните водни пътища 

за всички мощности. Настоящото изменение ще направи възможно факултативното 

използване на установени на сушата двигатели с мощност <560 kW, когато могат да 

се прилагат.  Тези наземни единици имат по-ниски пределни стойности на емисиите 

от предложените в изменението към таблица I-6 в приложение II. 

 

Изменение  27 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 1 – точка 5 – буква а) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

а) двигателите, които са изключително 

за употреба в плавателните съдове по 

вътрешни водни пътища, за 

задвижването им или предназначени за 

задвижването им, с еталонна 

мощност, по-голяма или равна на 37 

kW, 

а) двигателите, които са изключително 

за употреба в плавателните съдове по 

вътрешни водни пътища, за 

задвижването им или предназначени за 

задвижването им, 
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Обосновка 

В Регламент 40CFR1042 на САЩ не е посочена минимална мощност от 37 kW.  

Заличаването на това изключване позволява цялостно привеждане в съответствие с 

регламента на САЩ. Изменението привежда еталонната мощност на задвижващите 

двигатели за транспорта по вътрешните водни пътища в съответствие с регламент 

40CFR1042 на САЩ относно пределните стойности на емисиите на морски 

плавателни съдове и ще направи възможно доставянето на разработени за пазара на 

САЩ двигатели, но все пак дава възможност за 80% намаляване на емисиите спрямо 

сегашните пределни стойности на емисиите на задвижващите двигатели за 

транспорта по вътрешните водни пътища. 

 

Изменение  28 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 1 – точка 5 – буква б 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) двигателите с еталонна мощност 

над 560 kW, използвани вместо 

двигателите от категория IWA, при 

условие че отговарят на изискванията 

по член 23, параграф 8; 

б) двигателите, използвани вместо 

двигателите от категория IWA, при 

условие че отговарят на изискванията 

по член 23, параграф 8; 

Обосновка 

Изменението към таблица I-6 в приложение II разширява прилагането на същите 

пределни стойности на емисиите, както задвижващите двигатели за транспорта по 

вътрешните водни пътища към допълнителните двигатели за транспорта по 

вътрешните водни пътища с мощност >560 kW единствено с цел включване на всички 

мощности. Това изменение привежда текста в съответствие, за да се даде 

възможност задвижващите двигатели за транспорта по вътрешните водни, които 

са сертифицирани за правилния цикъл, да бъдат използвани като допълнителни 

двигатели в съответствие с този принцип. 

 

Изменение  29 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 1 – точка 6 – уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(6) „категория IWA“, която включва 

двигателите, които са изключително за 

употреба в плавателните съдове по 

вътрешни водни пътища, за 

(6) „категория IWA“, която включва 

двигателите, които са изключително за 

употреба в плавателните съдове по 

вътрешни водни пътища, за 
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спомагателни цели или предназначени 

за спомагателни цели, с полезна 

(ефективна) мощност над 560 kW. 

спомагателни цели или предназначени 

за спомагателни цели. 

Обосновка 

Нашето изменение към таблица I-6 в приложение II разширява прилагането на 

същите пределни стойности на емисиите, както задвижващите двигатели за 

транспорта по вътрешните водни пътища към допълнителните двигатели за 

транспорта по вътрешните водни пътища с мощност >560 kW единствено с цел 

включване на всички мощности.  Това изменение привежда текста в съответствие 

със същия този принцип. 

 

 

Изменение  30 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 1 – точка 8 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(8) „категория RLR“, включваща 

двигателите, които са изключително 

за употреба в мотриси, за 

задвижването им или предназначени 

за задвижването им; 

(8) „категория RLR“, включваща: 

 а) двигателите, които са 

изключително за употреба в мотриси, 

за задвижването им или 

предназначени за задвижването им; 

 б) двигателите, използвани вместо 

двигатели от категория RLL; 

Обосновка 

Двигатели от видовете, използвани в мотриси, могат да бъдат използвани също така 

в локомотиви и следва да не подлежат на ненужно двойно одобрение. 

 

Изменение  31 

Предложение за регламент 
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Член 5 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. В съответствие с настоящия 

регламент държавите членки създават 

или определят органите по 

одобряването, компетентни по 

въпросите на одобряването, и органите 

за надзор на пазара с компетенции по 

аспектите, свързани с надзора на пазара. 

Държавите членки нотифицират 

Комисията за създаването и 

определянето на тези органи. 

1. В съответствие с настоящия 

регламент държавите членки създават 

или определят органите по 

одобряването, компетентни по 

въпросите на одобряването, и органите 

за надзор на пазара с компетенции по 

аспектите, свързани с надзора на пазара, 

включително изпитване в условията 

на експлоатация, предвидено в 

член 18. Държавите членки 

нотифицират Комисията за създаването 

и определянето на тези органи. 

 

Изменение  32  

Предложение за регламент 

Член 5 – параграф 1 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 1a. В градските райони, които не 

отговарят на пределно допустимите 

стойности, определени в Директива 

2008/50/ЕО, държавите членки, като 

част от разработването на планове 

за качеството на въздуха съгласно 

член 23 от посочената директива, 

правят оценка на необходимостта от 

предприемане на мерки, от които не 

произтичат прекомерни разходи, за да 

се гарантира преоборудването с най-

новите технологии за намаляване на 

емисиите за съществуващите 

двигатели, монтирани в 

извънпътната подвижна техника.  

Това преоборудване се извършва с 

оглед на изпълнението на 

изискванията по етап V. 
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Изменение  33 

Предложение за регламент 

Член 5 – параграф 4 а (нов)  

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 4a. Настоящият регламент не засяга 

правото на държавите членки да 

установяват, при надлежно спазване 

на Договорите, изисквания, които 

считат за необходими, за да се 

гарантира, че работниците са 

защитени, когато използват 

техниката, посочена в настоящия 

регламент, при условие че тези 

изисквания не засягат пускането на 

пазара на въпросните двигатели. 

 

Изменение  34 

Предложение за регламент 

Член 6 – параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Чрез централната административна 

платформа на Съюза по член 41 

органите по одобряването правят 

обществено достояние регистър на 

всички типове и фамилии двигатели, за 

които са издали ЕС одобрявания на 

типа, като в него се съдържа най-малко 

следната информация: търговската 

марка, наименованието на 

производителя, категорията на 

двигателя, нòмера и датата на 

одобряването на типа. 

3. Чрез централната административна 

платформа на Съюза по член 41 

органите по одобряването правят 

обществено достояние регистър на 

всички типове и фамилии двигатели, за 

които са издали ЕС одобрявания на 

типа, като в него се съдържа най-малко 

следната информация: търговската 

марка, наименованието на 

производителя, категорията на 

двигателя, нòмера и датата на 

одобряването на типа, както и 

техническите параметри. 

 

Изменение  35 

Предложение за регламент 
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Член 7 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 За двигателите с ЕС одобряване на типа 

органите за надзор на пазара извършват 

в необходимия мащаб и въз основа на 

съответните образци документални 

проверки и при необходимост — 

физически и лабораторни проверки на 

двигателите. При тази своя дейност те 

вземат предвид установените принципи 

за оценка на риска, жалбите и другата 

съответна информация. 

За двигателите с ЕС одобряване на типа 

органите за надзор на пазара извършват 

в необходимия мащаб и въз основа на 

значителен процент образци 

документални проверки и при 

необходимост — физически и 

лабораторни проверки на двигателите. 

При тази своя дейност те вземат 

предвид установените принципи за 

оценка на риска, жалбите и другата 

съответна информация. 

 

Изменение  36 

Предложение за регламент 

Член 8 – параграф 6 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

6. Освен маркировката, нанесена на 

двигателите им в съответствие с член 

31, производителите посочват своето 

име, регистрирано търговско 

наименование или регистрирана 

търговска марка и адреса в Съюза, на 

който може да се осъществи връзка с 

тях, върху предоставените на пазара 

двигатели или, когато това не е 

възможно, върху тяхната опаковка или в 

документ, който придружава двигателя. 

6. Освен маркировката, нанесена на 

двигателите им в съответствие с член 

31, производителите посочват своето 

име, регистрирано търговско 

наименование или регистрирана 

търговска марка, технически 

параметри и адреса в Съюза, на който 

може да се осъществи връзка с тях, 

върху предоставените на пазара 

двигатели или, когато това не е 

възможно, върху тяхната опаковка или в 

документ, който придружава двигателя. 

 

Изменение  37 

Предложение за регламент 

Член 11 – параграф 5 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

5. Вносителите осигуряват инструкции 

и информация, както се изисква 

5. Вносителите осигуряват инструкции, 

информация и евентуални 

удостоверителни документи, както се 
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съгласно член 41. изисква съгласно член 41. 

 

Изменение  38 

Предложение за регламент 

Член 18 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Извършва се мониторинг на емисиите 

на газообразни замърсители и прахови 

частици на типовете или фамилиите 

двигатели при експлоатация чрез 

изпитване на двигатели, монтирани в 

извънпътната техника и работещи при 

нормални експлоатационни условия. 

Това изпитване се извършва върху 

двигатели, които са били правилно 

поддържани, и отговаря на 

разпоредбите за избор на двигатели, 

процедури на изпитване и съобщаване 

на резултатите за различните категории 

двигатели. 

1. За типове двигатели или семейства 

двигатели, получили одобрение на 

типа в съответствие с настоящия 

регламент, се извършва мониторинг на 

емисиите на газообразни замърсители и 

прахови частици на типовете или 

фамилиите двигатели при експлоатация 

чрез изпитване на двигатели в 

експлоатация, монтирани в 

извънпътната техника и работещи при 

нормални експлоатационни условия 

Това изпитване се извършва под 

отговорността на производителя или 

на образуванието, на което е поверено 

това изпитване, и под надзора на 

националния орган за одобряване на 

типа върху двигатели, които са били 

правилно поддържани, и отговаря на 

разпоредбите за избор на двигатели, 

процедури на изпитване и съобщаване 

на резултатите за различните категории 

двигатели.  

 

Комисията изпълнява пилотни 

програми за разработване на 

подходящите процедури на изпитване за 

категориите и подкатегориите 

двигатели, за които такива процедури не 

съществуват.  

Комисията изпълнява програми за 

мониторинг с оглед на разработване на 

подходящите процедури на изпитване за 

категориите и подкатегориите 

двигатели, за които такива процедури не 

съществуват.  

 Комисията провежда програми за 

мониторинг, за да се установи до 

каква степен емисиите, които 

произтичат от цикъла на изпитване 

и на които се основава одобряването 

на типа, съответстват на емисиите, 

измерени при реални условия на 

експлоатация. Тези програми за 
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мониторинг и резултатите от тях се 

представят ежегодно на държавите 

членки, а впоследствие за тях се 

информира обществеността.  

 

Изменение  39 

Предложение за регламент 

Член 20 – параграф 2 – уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Съдържанието на техническата 

документация се определя с акт за 

изпълнение и включва следното: 

2. Съдържанието на техническата 

документация включва следното: 

Обосновка 

Съдържанието на техническата документация вече е определено непосредствено в 

член 20, параграф 2, а в член 20, параграф 4 са предвидени актове за изпълнение с цел 

определяне на образци за информационното досие. Следователно няма нужда от 

допълнителни актове за изпълнение за определяне на съдържанието на техническата 

документация. 

 

Изменение  40 

Предложение за регламент 

Член 20 – параграф 2 – буква б a (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 ба) първоначалния план за изпитване 

в условия на експлоатация в 

съответствие с член 18, параграф 1; 

Обосновка 

Някои разпоредби от Регламента за Евро VI задължават производителя да представи 

план за изпитване в условия на експлоатация на органа по одобряване на типа. 

Подобна разпоредба е предложена за Регламента за ИПТ. Според това предложение 

плановете вече ще бъдат валидирани към момента на одобряване на типа. 

 

Изменение  41 

Предложение за регламент 
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Член 23 – параграф 8 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

8. В случай на двигател от категория 

IWP с еталонна мощност, по-голяма 

от 560 kW, който е предназначен за 

употреба вместо двигател от категория 

IWA съгласно член 4, втора алинея, 

изискванията по параграф 5 трябва да са 

изпълнени поотделно за всеки 

приложим цикъл на изпитване при 

стабилни състояния по таблици ІV-5 и 

ІV-6 от приложение ІV и в списъка с 

данни на одобряването на типа се 

посочва всеки цикъл на изпитване при 

стабилни състояния, за който това 

изискване е било изпълнено. 

8. В случай на двигател от категория 

IWP, който е предназначен за употреба 

вместо двигател от категория IWA 

съгласно член 4, втора алинея, 

изискванията по параграф 5 трябва да са 

изпълнени поотделно за всеки 

приложим цикъл на изпитване при 

стабилни състояния по таблици ІV-5 и 

ІV-6 от приложение ІV и в списъка с 

данни на одобряването на типа се 

посочва всеки цикъл на изпитване при 

стабилни състояния, за който това 

изискване е било изпълнено. 

Обосновка 

Предложеното от нас изменение 9 към таблица I-6 в приложение II разширява 

прилагането на едни и същи норми за пределно допустими емисии като 

задвижващите двигатели за транспорта по вътрешните водни пътища към 

допълнителните двигатели двигатели за транспорта по вътрешните водни пътища с 

мощност >560 kW единствено с цел включване на всички мощности. Това изменение 

привежда текста в съответствие с този принцип. 

 

Изменение  42 

Предложение за регламент 

Член 24 – параграф 4 – уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Комисията е оправомощена да приема 

делегирани актове в съответствие с 

член 55 от настоящия регламент за 

определяне на: 

4. Не по-късно от 31 декември 2017 г. 

Комисията е оправомощена да приема 

делегирани актове в съответствие с 

член 55 от настоящия регламент за 

определяне на: 

 

Изменение  43 

Предложение за регламент 
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Член 30 – параграф 6 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 6a. Вместо да представи сертификат 

за съответствие, производителят 

може да нанесе маркировка за 

съответствие върху двигателя. Тази 

маркировка за съответствие включва 

електронен код, който може да се 

разчете с широкодостъпни средства 

на информационните технологии 

(ИТ), и позволява извличането на 

информация за двигателя от 

уебсайта на производителя. 

Информацията която може да бъде 

извлечена, е еквивалентна на 

информацията, съдържаща се в 

сертификата за съответствие. 

Обосновка 

Изискването да се разполага със сертификат за съответствие на хартиен носител за 

всеки двигател представлява ненужна административна тежест и изглежда 

остаряло в днешния цифров свят. Възможността за замяна на сертификата за 

съответствие с маркировка за съответствие, даваща достъп до съхранявана в 

електронен вид информация, намалява тази административна тежест и 

същевременно дава възможност за надеждно проследяване на двигателите. 

 

Изменение  44 

Предложение за регламент 

Член 30 – параграф 7 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

7. Комисията е оправомощена да приема 

чрез актове за изпълнение образеца на 

сертификата за съответствие, 

включително техническите аспекти, 

предназначени за предотвратяване на 

фалшифицирането. За целта в 

актовете за изпълнение се 

предвиждат защитни печатни 

елементи с оглед на защитата на 

използваната за сертификата хартия. 

Тези актове за изпълнение се приемат в 

7. Комисията е оправомощена да приема 

актове за изпълнение по отношение на 

образеца на сертификата за 

съответствие, включително 

техническите аспекти, предназначени за 

предотвратяване на фалшифицирането, 

и защитните печатни елементи с оглед 

на защитата на използваната за 

сертификата хартия, както и образец за 

маркировката за съответствие и 

информацията, която може да бъде 
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съответствие с процедурата по 

разглеждане, посочена в член 54, 

параграф 2, преди [31 декември 2016 г.]. 

извлечена, включително допустимите 

видове електронни кодове, използвани 

за достъп до информацията за 

двигателя, посочена в параграф 6а от 

настоящия член. Тези актове за 

изпълнение се приемат в съответствие с 

процедурата по разглеждане, посочена в 

член 54, параграф 2, преди [31 декември 

2016 г.]. 

Обосновка 

Комисията следва да бъде оправомощена да приеме образец за маркировката за 

съответствие и за информацията, която може да бъде извлечена, и да установи 

допустимите видове електронни кодове, използвани за достъп до данните за 

двигателя. 

 

Изменение  45 

Предложение за регламент 

Член 31 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Преди напускането на 

производствената линия върху 

двигателите трябва да е поставена 

маркировката, изисквана съгласно 

настоящия регламент. 

2. Преди напускането на 

производствената линия върху 

двигателите, произведени в Съюза, 

както и върху двигателите, 

произведени извън Съюза, трябва да е 

поставена маркировката, изисквана 

съгласно настоящия регламент. Това 

изискване не засяга по никакъв начин 

други маркировки, изисквани съгласно 

законодателството на държава 

членка или на Съюза. 
 

 

Изменение  46 

Предложение за регламент 

Член 31 – параграф 3 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 3a. Когато е приложимо, за 

двигатели, пуснати на пазара в 
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съответствие с член 32, параграф 4а, 

задължителната маркировка включва 

думите „За употреба само в превозни 

средства за пускане във вода на 

спасителни кораби“. 

 

Изменение  47 

Предложение за регламент 

Член 31 – параграф 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Комисията е оправомощена да приема 

чрез актове за изпълнение образеца на 

маркировката по параграф 1, 

включително задължителната основна 

информация, която трябва да се нанесе 

върху нея. Тези актове за изпълнение се 

приемат в съответствие с процедурата 

по разглеждане, посочена в член 54, 

параграф 2, преди [31 декември 2016 г.]. 

4. Комисията е оправомощена да приема 

чрез актове за изпълнение образеца на 

маркировката по параграф 1, 

включително задължителната основна 

информация, която трябва да се нанесе 

върху нея и когато е приложимо, 

допълнителната информация, 

посочена в параграф 3а от настоящия 

член. Тези актове за изпълнение се 

приемат в съответствие с процедурата 

по разглеждане, посочена в член 54, 

параграф 2, преди [31 декември 2016 г.]. 

 

Изменение  48 

Предложение за регламент 

Член 32 – параграф 4 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 4a. Независимо от изискванията по 

член 5, параграфи 2 и 3 и член 17, 

параграф 2, държавите членки могат 

да разрешават пускането на пазара на 

двигатели, предназначени за 

монтиране в техника, която се 

използва изключително за пускане във 

вода и изваждане на спасителни 

кораби, управлявани от национална 

спасителна служба („превозни 

средства за пускане във вода на 

спасителни кораби“). 
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Обосновка 

Техническите изисквания за превозни средства за пускане във вода на спасителни 

кораби (LLV) са голямо предизвикателство и следователно не е възможно да се 

монтират двигатели, които отговарят на предложените в настоящия регламент 

пределни стойности на емисиите. Пространството около двигателя трябва да бъдe 

сведено до минимум, за да се избегнат последиците от плаваемостта, които не могат 

да бъдат преодолени просто чрез добавяне на тежест. В резултат на тези 

предизвикателства е невъзможно да се монтират системите за последваща 

обработка на отработили газове или за контрол на емисиите, за да отговарят на 

предложените в регламента пределни стойности. Освобождаването от 

изискванията за емисиите по отношение на превозни средства за пускане във вода на 

спасителни кораби, което те получават по силата на настоящата директива, трябва 

следователно да бъде продължено. 

 

Изменение  49 

Предложение за регламент 

Член 32 – параграф 4 б (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 4b. Независимо от изискванията по 

член 5, параграф 3 и член 17, 

параграф 2, държавите членки 

разрешават пускането на пазара на 

резервни двигатели за срок, не по-

дълъг от 15 години, считано от 

приложимите дати за пускане на 

пазара на двигателите от етап V, 

посочени в приложение III, при 

условие че двигателите: 

 а) принадлежат към категория NRE 

или NRS, не разполагат с еталонна 

мощност, по-голяма от 560 kW, и 

съответстват на етап за емисиите, 

чието действие е изтекло не повече 

от 20 години преди пускането на 

пазара на съответните двигатели и 

чиито изисквания са поне толкова 

строги, колкото пределните 

стойности на емисиите, на които е 

трябвало да отговарят двигателите 

при първоначалното им пускане на 

пазара; 

 б) принадлежат към категория, 



 

PE557.123v02-00 34/93 RR\1074318BG.doc 

BG 

равностойна на NRE или на NRS, 

когато резервният двигател и 

първоначалният двигател 

принадлежат към категория 

двигатели и диапазон на мощност, 

които не са била предмет на 

одобрение на типа на равнището на 

Съюза към...*. 

 в) принадлежат към категория RLL 

или RLR и са в съответствие с 

пределните стойности на емисиите, 

на които е трябвало да отговарят 

двигателите при първоначалното им 

пускане на пазара, или принадлежат 

към категория NRE или NRG и 

разполагат с еталонна мощност, по-

голяма от 560 kW. 

 __________________ 

 * Дата на отмяна на Директива 

97/68/ЕО. 

 

Изменение  50 

Предложение за регламент 

Член 32 – параграф 5 – алинея 1 – буква в a (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 вa) пускането на пазара на двигатели, 

предназначени да бъдат монтирани в 

превозни средства за пускане във вода 

на спасителни кораби, както е 

посочено в параграф 4а; 

 

Изменение  51 

Предложение за регламент 

Член 32 – параграф 5 – алинея 1 – буква в б (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 вб) пускането на пазара на двигатели, 

предназначени да бъдат монтирани в 

превозни средства за пускане във вода 
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на спасителни кораби, както е 

посочено в параграф 4б; 

 

Изменение  52 

Предложение за регламент 

Член 32 – параграф 5 – алинея 1 – буква в в (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 вв) пускането на пазара на резервни 

двигатели, както е посочено в 

параграф 4а. 

Обосновка 

Комисията следва да бъде оправомощена да приема делегирани актове във връзка с 

техническите спецификации и условията за пускане на пазара на резервни двигатели. 

 

 

Изменение  53 

Предложение за регламент 

Член 32 – 5 а) (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

  5б. Независимо от изискванията на 

член 32, параграф 4б за двигатели от 

категории RLL и RLR, държавите 

членки могат да разрешат, при 

поискване от ПОО, пускането на 

пазара на двигатели, принадлежащи 

към тези категории, които към... * са 

част от проект, който е в напреднал 

етап на развитие по смисъла на 

член 2, буква у) от Директива 

2008/57/ЕО на Европейския парламент 

и на Съвета1а и съответстват на 

изискванията на етап за емисиите на 

ЕС, предхождащ етапа, който е в 

сила към момента на тяхното 

пускане на пазара, когато 

използването на резервни двигатели, 

които отговарят на изискванията на 

новия етап, би довело до прекомерни 
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разходи. Всяка държава членка 

изпраща списък със засегнатите 

проекти, които са в напреднал етап 

на развитие, на Комисията до... **. 

 –––––––––––––––––– 

 1а Директива 2008/57/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета 

от 17 юни 2008 г. относно 

оперативната съвместимост на 

железопътната система в рамките 

на Общността, ОВ L 191, 18.7.2008 г., 

стр. 1. 

 * OВ Моля въведете: Датата на 

влизане в сила на настоящия 

регламент. 

 ** OВ Моля въведете: Една година, 

считано от датата на публикуване 

на настоящия регламент. 

 

Изменение  54 

Предложение за регламент 

Член 36 – параграф 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Ако по искане на органа по 

одобряването производителят не е в 

състояние да провери изискванията към 

маркировката на двигателите съгласно 

член 31, даденото одобряване на 

съответния тип двигател или фамилия 

двигатели съгласно настоящия 

регламент може да се отнеме. 

Процедурата по информиране се 

извършва, както е посочено в член 36, 

параграф 4. 

4. Ако по искане на органа по 

одобряването производителят не е в 

състояние да провери изискванията към 

маркировката на двигателите съгласно 

член 31, даденото одобряване на 

съответния тип двигател или фамилия 

двигатели съгласно настоящия 

регламент може да се отнеме. 

Процедурата по информиране се 

извършва, както е посочено в член 37, 

параграф 4. 

Обосновка 

С изменението просто се поправя грешка в предложението на Комисията. 

Процедурата по информиране, която трябва да се следва, е посочена в член 37, 

параграф 4. 
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Изменение  55 

Предложение за регламент 

Член 38 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Когато производител, на когото е 

издадено ЕС одобряване на типа, е 

задължен съгласно член 20, параграф 1 

от Регламент (ЕО) № 765/2008 да изземе 

пуснати на пазара двигатели, 

независимо дали са монтирани в 

техника, поради това, че те 

представляват сериозно нарушение на 

разпоредбите на настоящия регламент 

във връзка с опазването на околната 

среда, производителят информира 

веднага органа по одобряването, който е 

издал ЕС одобряването на типа на 

двигателя. 

1. Когато производител, на когото е 

издадено ЕС одобряване на типа, е 

задължен съгласно член 20, параграф 1 

от Регламент (ЕО) № 765/2008 да изземе 

пуснати на пазара двигатели, 

независимо дали са монтирани в 

техника, поради това, че те 

представляват нарушение на 

разпоредбите на настоящия регламент 

във връзка с опазването на околната 

среда и на общественото здраве, 

производителят информира веднага 

органа по одобряването, който е издал 

ЕС одобряването на типа на двигателя. 

 

Изменение  56 

Предложение за регламент 

Член 41 – параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Производителите представят на ПОО 

цялата съответна информация и 

необходимите инструкции, 

предназначени за крайния ползвател, 

по-конкретно, за да се опишат всички 

специални условия или ограничения във 

връзка с употребата на двигателя. 

3. Производителите представят на ПОО, 

както и на всяка друга трета страна 

при поискване, цялата съответна 

информация и необходимите 

инструкции, предназначени за крайния 

ползвател, по-конкретно, за да се 

опишат всички специални условия или 

ограничения във връзка с употребата на 

двигателя. 

 

Изменение  57 

Предложение за регламент 



 

PE557.123v02-00 38/93 RR\1074318BG.doc 

BG 

Член 41 – параграф 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Независимо от изискванията по 

параграф 3 производителите съобщават 

на ПОО стойността на емисиите на 

въглероден диоксид (CO2), определена 

при ЕС одобряването на типа, и указват 

на ПОО да съобщят тази информация на 

крайния ползвател на техниката, в която 

двигателят е предназначен да се 

монтира. 

4. Независимо от изискванията по 

параграф 3 производителите съобщават 

публично стойността на емисиите на 

въглероден диоксид (CO2), определена 

при ЕС одобряването на типа, и указват 

на ПОО да съобщят тази информация на 

крайния ползвател на техниката, в която 

двигателят е предназначен да се 

монтира. 

 

Изменение  58 

Предложение за регламент 

Член 42 – заглавие 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Централна административна 

платформа и база данни на Съюза 

Обмен на данни и информация чрез 

Информационната система за 

вътрешния пазар 

Обосновка 

Използването на утвърдената Информационна система за вътрешния пазар спестява 

разходи и ненужни административни усилия в сравнение с изготвянето на нова 

цифрова платформа. 

 

Изменение  59 

Предложение за регламент 

Член 42 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Комисията създава централна 

административна цифрова 

платформа за обмен на данни и 

информация във връзка с ЕС 

одобряванията на типа в електронна 

форма. Платформата се използва за 

обмена на данни и информация между 

органите по одобряването или между 

1. Обменът на данни и информация 

между органите по одобряването или 

между органите по одобряването и 

Комисията, съгласно настоящия 

регламент се извършва посредством 

Информационната система за 

вътрешния пазар, създадена съгласно 

Регламент (ЕС) № 1024/2012 на 
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органите по одобряването и Комисията, 

който се извършва съгласно настоящия 

регламент. 

Европейския парламент и на 

Съвета1а. 

 __________________ 

 1a Регламент (ЕС) № 1024/2012 на 

Европейския парламент и на Съвета 

от 25 октомври 2012 г. относно 

административно сътрудничество 

посредством Информационната 

система за вътрешния пазар и за 

отмяна на Решение 2008/49/ЕО на 

Комисията (Регламент за IMI) (OВ L 

1, 14.11.2012 г., стp. 1). 

 (Настоящото изменение се прилага в 

целия текст. Приемането му ще 

наложи да се замени всяко позоваване 

на „централна административна 

платформа на Съюза“ или на 

„платформа“ с „Информационна 

система за вътрешния пазар“ или 

„ИСВП“ в целия текст.) 

Обосновка 

Използването на утвърдената Информационна система за вътрешния пазар спестява 

разходи и ненужни административни усилия в сравнение с изготвянето на нова 

цифрова платформа. 

 

Изменение  60 

Предложение за регламент 

Член 42 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Централната административна 

цифрова платформа на Съюза 

включва и база данни, в която всяка 

информация от значение за ЕС 

одобряванията на типа, издадени 

съгласно настоящия регламент, се 

управлява централно и е достъпна за 

органите по одобряването и Комисията. 

Базата данни свързва националните 

бази данни с централната база данни 

на Съюза, когато това е договорено със 

2. Всяка информация от значение за ЕС 

одобряванията на типа, издадени 

съгласно настоящия регламент, се 

управлява централно и е достъпна за 

органите по одобряването и Комисията 

посредством ИСВП. Националните 

бази данни са свързани с ИСВП, когато 

това е договорено със съответните 

държави членки. 
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съответните държави членки. 

Обосновка 

Използването на утвърдената Информационна система за вътрешния пазар спестява 

разходи и ненужни административни усилия в сравнение с изготвянето на нова 

цифрова платформа. 

 

Изменение  61 

Предложение за регламент 

Член 42 – параграф 3 – уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. След изпълнението на параграфи 1 

и 2 Комисията ще разшири 

централната административна 

цифрова платформа на Съюза с 

модули, даващи възможност за: 

3. Комисията гарантира, че ИСВП 

предоставя възможност за: 

Обосновка 

Използването на утвърдената Информационна система за вътрешния пазар спестява 

разходи и ненужни административни усилия в сравнение с изготвянето на нова 

цифрова платформа. 

 

Изменение  62 

Предложение за регламент 

Член 42 – параграф 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Комисията е оправомощена да 

приема чрез актове за изпълнение 

подробните технически изисквания и 

процедури, необходими за създаване на 

централната административна 

платформа и базата данни на Съюза 

по настоящия член. Тези актове за 

изпълнение се приемат в 

съответствие с процедурата по 

разглеждане, посочена в член 54, 

параграф 2, преди [31 декември 2016 

г.]. 

заличава се 
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Обосновка 

ИСВП е вече достатъчно утвърдена и не са необходими допълнителни уточнения чрез 

актове за изпълнение. 

 

Изменение  63 

Предложение за регламент 

Член 46 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 [...] заличава се 

Обосновка 

Не е възможно провеждането на собствени изпитвания по отношение на 

изпитването на двигатели. Това е осъществимо единствено по отношение на 

изпитването на техника или на превозни средства. 

 

Изменение  64 

Предложение за регламент 

Член 55 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 55а 

 Финансова помощ за допълнително 

монтиране на устройства 

 1. При условие че мерките за 

изпълнение към настоящия 

Регламент влязат в сила, държавите 

членки могат да предвидят 

финансови стимули, които се 

прилагат за допълнително монтиране 

на устройства на двигателите в 

експлоатация, които са в 

съответствие с настоящия 

регламент, с цел да се спазят 

пределните стойности на емисиите, 

посочени в приложението, които са 

приложими за типа двигател, на 

който допълнително ще се монтира 

устройство. 
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 2. За всеки тип двигател посочените в 

параграф 1 финансови стимули не 

превишават допълнителните разходи 

за техническите устройства, 

използвани с цел гарантиране на 

съответствието с пределно 

допустимите стойности на 

емисиите, определени в съответното 

приложение, включително разходите 

за тяхното монтиране на двигателя. 

Обосновка 

Member States should be able to allow operators of non-road mobile machinery to choose 

between upgrading existing systems and buying new equipment. Some of the equipment 

addressed in this Regulation exhibits extremely long life expectancies, which means that the 

expected effect of this Regulation on the emissions of those sectors would be very limited in 

the short to medium term. Having cost-effectiveness under consideration and aiming for more 

immediate results for this kind of machinery, provisions should be included encouraging 

Member States to implement measures in favour of the retrofitting of existing equipment 

having a very long life expectancy. 

 

Изменение  65 

Предложение за регламент 

Член 56 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 56а 

 Изменение на Регламент (ЕС) 

№ 1024/2012 

 Добавя се следната точка в 

приложението към Регламент (ЕС) № 

1024/2012 на Европейския парламент 

и на Съвета1а: 

 „8а. Регламент (ЕС) 20xx/xx на 

Европейския парламент и на Съвета 

от хх относно изискванията към 

пределно допустимите стойности на 

емисиите и към одобряването на 

типа на двигателите с вътрешно 

горене за извънпътната подвижна 

техника*+: Член 42. 

 * OВ L XX, xx.xx.xxxx, стр. x.“ 
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 ______________ 

 + ОВ: моля, въведете номера и датата 

на регламента и попълнете данните в 

бележката под линия. 

 1а Регламент (ЕС) № 1024/2012 на 

Европейския парламент и на Съвета 

от 25 октомври 2012 г. относно 

административно сътрудничество 

посредством Информационната 

система за вътрешния пазар и за 

отмяна на Решение 2008/49/ЕО на 

Комисията (Регламент за IMI) 

(ОВ L 316, 14.11.2012 г., стр. 1). 

 

Изменение  66 

Предложение за регламент 

Член 57 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Без да се засягат разпоредбите по 

глави ІІ и ІІІ, настоящият регламент не 

прави невалидни ЕС одобряванията на 

типа преди датите за пускане на пазара 

на двигатели по приложение ІІІ. 

1. Без да се засягат разпоредбите по 

глави ІІ и ІІІ, настоящият регламент не 

прави невалидни ЕС одобряванията на 

типа или освобождаванията преди 

датите за пускане на пазара на 

двигатели по приложение ІІІ. 

Обосновка 

Не само ЕС одобренията на типа, издадени съгласно Директива 97/68/ЕО, но също 

така и освобождаванията, предоставени по силата на посочената директива, следва 

да продължат да бъдат в сила. 

 

Изменение  67 

Предложение за регламент 

Член 57 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Органите по одобряването могат да 

продължат да издават одобрявания на 

типа съгласно съответните 

законодателни актове, приложими към 

2. Органите по одобряването могат да 

продължат да издават одобрявания на 

типа и освобождавания съгласно 

съответните законодателни актове, 
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датата на влизане в сила на настоящия 

регламент, до задължителните дати за 

ЕС одобряването на типа на двигатели 

по приложение ІІІ. 

приложими към датата на влизане в 

сила на настоящия регламент, до 

задължителните дати за ЕС 

одобряването на типа на двигатели по 

приложение ІІІ. 

Обосновка 

През периода между отмяната на Директива 97/68/ЕО и задължителните дати за 

етап V следва все още да бъде възможно предоставянето не само на ЕС одобрения на 

типа съгласно Директива 97/68/ЕО, но също така и на приложимите 

освобождавания. 

 

Изменение  68 

Предложение за регламент 

Член 57 – параграф 5 – алинея 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

5. Без да се засягат член 5, параграф 3 и 

член 17, параграф 2, преходните 

двигатели и ако е приложимо, 

техниката, в която са монтирани тези 

преходни двигатели, могат да 

продължат да се пускат на пазара през 

преходния период, при условие че 

машината, в която е монтиран 

двигателят, е с дата на производство, 

по-ранна с повече от 1 година от 

началото на преходния период. 

5. Без да се засягат член 5, параграф 3 и 

член 17, параграф 2, преходните 

двигатели и ако е приложимо, 

техниката, в която са монтирани тези 

преходни двигатели, могат да 

продължат да се пускат на пазара през 

преходния период, при условие че 

машината, в която е монтиран 

двигателят, е с дата на производство, 

по-ранна с повече от 18 месеца от 

началото на преходния период, без да се 

засягат Директива 2008/57/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета1а 

и Регламент (ЕС) № 1302/2014 на 

Комисията1б. 

 ______________ 

 1a Директива 2008/57/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета 

от 17 юни 2008 г. относно 

оперативната съвместимост на 

железопътната система в рамките 

на Общността (преработена версия) 

(OВ L 191, 18.7.2008 г., стр. 1). 

 1б Регламент (ЕС) № 1302/2014 на 

Комисията от 18 ноември 2014 г. 

относно техническа спецификация за 
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оперативна съвместимост по 

отношение на подсистемата 

„Подвижен състав — локомотиви и 

пътнически подвижен състав“ на 

железопътната система в 

Европейския съюз (OВ L 356, 

12.12.2014 г., стр. 228). 

 

Изменение  69 

Предложение за регламент 

Член 57 – параграф 5 – алинея 2 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

За двигателите от категория NRE 

държавите членки разрешават 

удължаване на преходния период и 12-

месечния период по първа алинея с още 

12 месеца за ПОО с общо годишно 

производство под 50 бройки на 

извънпътна техника, оборудвана с 

двигатели с вътрешно горене. За целите 

на изчислението на общото годишно 

производство по настоящия параграф 

всички ПОО по контрола на едно и 

също юридическо лице се считат за 

един ПОО. 

За двигателите от категория NRE 

държавите членки разрешават 

удължаване на преходния период и 18-

месечния период по първа алинея с още 

12 месеца за ПОО с общо годишно 

производство под 80 бройки на 

извънпътна техника, оборудвана с 

двигатели с вътрешно горене. За целите 

на изчислението на таваните по 

настоящия параграф всички ПОО по 

контрола на едно и също юридическо 

лице се считат за един ПОО. 

 

Изменение  70 

Предложение за регламент 

Член 57 – параграф 5 – алинея 2 а (нова) 

  

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 За двигателите от категория NRE, 

използвани в автокранове, държавите 

членки разрешават удължаване на 

преходния период с още 12 месеца. 

Обосновка 

Автокрановете подлежат на строги ограничения по отношение на габаритите, 

когато се превозват по пътищата, а от различните модели се произвеждат 
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относително малки количества, като всеки от моделите се продава в много малки 

количества. 

 

Изменение  71 

Предложение за регламент 

Член 57 – параграф 8 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 8a. Комисията се оправомощава да 

приема делегирани актове в 

съответствие с член 55 относно 

методите за оценка на годишното 

производство на ПОО, които са 

поискали удължаването, предвидено в 

параграф 5, втора алинея от 

настоящия член. Тези делегирани 

актове се приемат до [31 декември 

2016 г.]. 

Обосновка 

Трябва да се избегнат злоупотреби с удължаването, предвидено в член 57, параграф 5, 

втора алинея. Органите по одобряване на типа следователно трябва да използват 

подходящи и единни методи за оценка на годишното производство на ПОО. 

 

Изменение  72 

Предложение за регламент 

Член 57 – параграф 9 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 9a. Независимо от член 5, параграф 3, 

член 17, параграф 2 и член 21, и за 

период, не по-дълъг от 10 години, 

считано от приложимата дата за 

пускане на пазара на двигателите от 

етап V, посочени в приложение III, 

държавите членки могат да 

разрешат пускането на пазара за 

монтиране в локомотиви, движещи 

се единствено по технически 

изолираната 1 520-милиметрова 

железопътна мрежа, на двигатели от 
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категория RLL с максимална полезна 

(ефективна) мощност, по-голяма от 

2 000 kW, които не отговарят на 

пределно допустимите стойности на 

емисиите, определени в 

приложение II. В рамките на този 

срок пуснатите на пазара двигатели 

отговарят поне на пределните 

стойности на емисиите, на които 

двигателите е трябвало да 

отговарят, за да бъдат пуснати на 

пазара на 31 декември 2011 г. 

Одобряващите органи на държавите 

членки издават ЕС одобрение на типа 

и разрешават пускането на пазара на 

такива двигатели 

  

 

Изменение  73 

Предложение за регламент 

Член 59 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. До 31 декември 2020 г. Комисията 

представя доклад на Европейския 

парламент и Съвета относно: 

1. До 31 декември 2020 г. Комисията 

представя доклад на Европейския 

парламент и Съвета относно:  

а) оценката на допълнителните 

възможности за намаляване на емисиите 

на замърсителите въз основа на 

съществуващите технологии и анализа 

на разходите и ползите; 

a) оценката на възможностите за 

допълнително намаляване на 

емисиите на замърсителите въз 

основа на съществуващите 

технологии и анализа на разходите и 

ползите, както и оценка на напредъка 

на държавите членки в посока 

изпълнение на поетите от тях 

ангажименти за намаляване на 

емисиите, посочени в Директива 

2001/81/ЕО; докладът съдържа по-

специално оценка по въпроса доколко е 

осъществимо от технологична и 

икономическа гледна точка 

добавянето на пределно допустими 

стойности за броя на праховите 

частици (PN) към категориите 

NRMM, за които такива не са 
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определени в приложение II от 

настоящия регламент, както и 

определянето на по-ниски пределно 

допустими стойности за PN за 

всички категории в съответствие с 

определените за тежкотоварните 

превозни средства по Евро VI 

стойности в Директива 2005/55/ЕО; В 

доклада следва също така следва да се 

разгледа възможността за 

преразглеждане на пределните 

стойности на емисиите на 

въглеводороди (HC) включително.  

 – коефициента А за двигатели, 

работещи частично или изцяло с 

газообразно гориво в рамките на 

функциониране, което е неутрално по 

отношение на климата в сравнение с 

дизеловите двигатели; 

б) набелязването на евентуални видове 

замърсители от значение, които 

понастоящем не са в обхвата на този 

регламент. 

б) набелязването на евентуално значими 

видове замърсители, които не попадат в 

обхвата на настоящия регламент. 

 

Изменение  74 

Предложение за регламент 

Член 59 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. До 31 декември 2025 г. Комисията 

представя доклад на Европейския 

парламент и Съвета относно: 

2. До 31 декември 2025 г. Комисията 

представя доклад на Европейския 

парламент и Съвета относно: 

а) прилагането на клаузите за 

изключване по член 32, параграфи 3 и 4; 

a) прилагането на клаузите за 

изключване по член 32, параграфи 3 и 4; 

б) мониторинга на резултатите от 

изпитванията за емисиите по член 18 и 

заключенията от този мониторинг. 

б) мониторинга на резултатите от 

изпитванията за емисиите по член 18 и 

заключенията от този мониторинг, 

както и оценка по въпроса доколко е 

осъществимо въвеждането на 

изпитвания с PEMS; 

 б a) мониторинга на изпитванията за 

ЕС одобрение на типа, посочен в 

членове 23 и 24, със специален акцент 
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върху оценката по въпроса дали тези 

изпитвания отговарят на условията 

на нормална експлоатация на 

двигателите. 

 

Изменение  75 

Предложение за регламент 

Член 59 – параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Докладите по параграфи 1 и 2 се 

изготвят при консултиране със 

съответните заинтересовани страни и в 

тях се отчитат съществуващите 

европейски и международни стандарти 

в тази сфера. Ако е необходимо, 

докладите се придружават от 

законодателни предложения. 

3. Докладите по параграфи 1 и 2: 

 а) се изготвят въз основа на 

консултиране със съответните 

заинтересовани страни; 

 б) и в тях отчитат съществуващите 

стандарти на Съюза и международни 

стандарти в тази сфера; както и 

 в) ако е необходимо, докладите се 

придружават от законодателни 

предложения. 

 

 

Изменение  76 

Предложение за регламент 

Член 59 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 59а 

 Изменение на Регламент (ЕС) № 

167/2013 

 В член 19, параграф 3, се добавя 

следната алинея: 
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 „За целите на пускане на пазара, 

регистрация или пускане в 

експлоатация на трактори от 

категории Т2, Т4.1 и С2, двигателите, 

отговарящи на изискванията на етап 

IIIВ, се считат за преходни 

двигатели, както е определено в 

Регламент (ЕС) № XX/20151a, член 3, 

параграф 30. 

 ________________ 

 1а Регламент (ЕС) ХХ/2015, член 3, 

параграф 30.“ 

 

Изменение  77 

Предложение за регламент 

Приложение I – таблица I-5 

 

 

Текст, предложен от Комисията 

 

Таблица I-5: Подкатегории двигатели за категория IWP, определена в член 4, точка 5) 

Категор

ия 

Тип 

запалва

не 

Честота 

на 

въртене 

Диапазон на 

мощност 

(kW) 

Подкатег

ория 

Еталонна 

мощност 

IWP всички 

променли

ва 

37≤P<75 IWP-v-1 

Максималн

а полезна 

мощност 

75≤P<130 IWP-v-2 

130≤P<300 IWP-v-3 

300≤P<1000 IWP-v-4 

P≥1000 IWP-v-5 

постоянна 

37≤P<75 IWP-c-1 

Номинална 

полезна 

мощност 

75≤P<130 IWP-c-2 

130≤P<300 IWP-c-3 

300≤P<1000 IWP-c-4 

P≥1000 IWP-c-5 

 

Изменение 
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Категори

я 

Тип 

запалва

не 

Работа при 
честота на 

въртене 
Обем 

Диапазон на 

мощност 

(kW) 

Подкатего

рия 

Еталонна 

мощност 

IWP всички 

променлива 

< 0,9 

19≤P<75 IWP-v-1 

Максимална 

полезна 

мощност 

75≤P<300 IWP-v-2 

 

300≤P<600 IWP-v-3 

0,9≤обем<1,2 
< 300 IWP-v-3 

300≤P<600 IWP-v-5 

1,2≤обем<3,5 
< 300 IWP-v-6 

300≤P<600 IWP-v-7 

3,5≤обем<7,0 
< 300 IWP-v-8 

300≤P<600 IWP-v-9 

всички P ≥ 600 IWP-v-10 

постоянна 

< 0,9 

19≤P<75 IWP-c-1 

Номинална 

полезна 

мощност 

75≤P<300 IWP-c-2 

300≤P<600 IWP-c-3 

0,9≤обем<1,2 
< 300 IWP-c-3 

300≤P<600 IWP-c-5 

1,2≤обем<3,5 
< 300 IWP-c-6 

300≤P<600 IWP-c-7 

3,5≤обем<7,0 
< 300 IWP-c-8 

300≤P<600 IWP-c-9 

всички P ≥ 600 IWP-c-10 

 

 

 

Изменение  78 

Предложение за регламент 

Приложение I – таблица I-6 

 

Текст, предложен от Комисията 
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Категор

ия 

Тип 

запалва

не  

Честота 

на 

въртене 

Диапазон на 

мощност 

(kW) 

Подкатег

ория 

Еталонна 

мощност 

IWA всички 

променли

ва 

560≤P<1000 IWA-v-1 Максималн

а полезна 

мощност P≥1000 IWA-v-2 

постоянна 560≤P<1000 IWA-c-1 

Номинална 

полезна 

мощност 

 

Изменение 

 

Категори

я 

Тип 

запалва

не 

Честота на 

въртене 
Обем 

Диапазон 

на мощност 

(kW) 

Подкатегор

ия 

Еталонна 

мощност 

IWA всички 

променлива 

< 0,9 

19≤P<75 IWA-v-1 

Максимална 

полезна 

мощност 

75≤P<300 IWA-v-2 

300≤P<600 IWA-v-3 

0,9≤обем<1,2 
< 300 IWA-v-4 

300≤P<600 IWA-v-5 

1,2≤обем<3,5 
< 300 IWA-v-6 

300≤P<600 IWA-v-7 

3,5≤обем<7,0 
< 300 IWA-v-8 

300≤P<600 IWA-v-9 

всички P ≥ 600 IWA-v-10 

постоянна 

< 0,9 

19≤P<75 IWA-c-1 

Номинална 

полезна 

мощност 

75≤P<300 IWA-c-2 

300≤P<600 IWA-c-3 

0,9≤обем<1,2 
< 300 IWA-c-4 

300≤P<600 IWA-c-5 

1,2≤обем<3,5 
< 300 IWA-c-6 

300≤P<600 IWA-c-7 

3,5≤обем<7,0 < 300 IWA-c-8 
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300≤P<600 IWA-c-9 

всички P ≥ 600 IWA-c-10 

 

Изменение  79 

Предложение за регламент 

Приложение II – заглавие 1 – таблица II-1 

 

Текст, предложен от Комисията 

Таблица II-1: Пределни стойности на емисиите в съответствие с етап V за категория 

двигатели NRE, определена в член 4, точка 1)  

Етап Подкате

гория на 

двигател

я 

Диапазон на 

мощност 

Тип на 

запалван

ето на 

двигате-

ля 

CO HC NOx Маса 

на 

прахов

ите 

частиц

и  

Брой 

на 

прахов

ите 

частиц

и 

A 

  kW  g/kWh g/kWh g/kWh g/kWh #/kWh  

Етап V 
NRE-v-1 

NRE-c-1 
0<P<8 CI 8,00 (HC+NOx≤7,50) 0,401) - 1,10 

Етап V 
NRE-v-2 

NRE-c-2 
8≤P<19 CI 6,60 (HC+NOx≤7,50) 0,40 - 

1,10 

Етап V 
NRE-v-3 

NRE-c-3 
19≤P<37 CI 5,00 (HC+NOx≤4,70) 0,015 1x1012 1,10 

Етап V 
NRE-v-4 

NRE-c-4 
37≤P<56 CI 5,00 (HC+NOx≤4,70) 0,015 1x1012 1,10 

Етап V 
NRE-v-5 

NRE-c-5 
56≤P<130 всички 5,00 0,19 0,40 0,015 1x1012 

1,10 

Етап V 
NRE-v-6 

NRE-c-6 
130≤P≤560 всички 3,50 0,19 0,40 0,015 1x1012 

1,10 

Етап V 
NRE-v-7 

NRE-c-7 
P>560 всички 3,50 0,19 3,50 0,045 - 

6,00 

1) 0,6 за двигатели с ръчно пусково развъртане, с директно впръскване на горивото и с въздушно 

охлаждане. 

 

Изменение 

Таблица II-1: Пределни стойности на емисиите в съответствие с етап V за категория 

двигатели NRE, определена в член 4, точка 1)  

Етап Подкатегор

ия на 

двигателя 

Диапазон 

на 

мощност 

Тип на 

запалване

то на 

двигате-ля 

CO HC NOx Маса 

на 

прахов

ите 

частиц

Брой на 

прахови

те 

частици 

A 
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и  

  kW  g/kW

h 

g/kW

h 

g/kW

h 

g/kWh #/kWh  

Етап V 
NRE-v-1 

NRE-c-1 
0<P<8 CI 8,00 

(HC+NOx≤7,

50) 
0,401) - 1,10 

Етап V 
NRE-v-2 

NRE-c-2 
8≤P<19 CI 6,60 

(HC+NOx≤7,

50) 
0,40 - 

1,10 

Етап V 
NRE-v-3 

NRE-c-3 
19≤P<37 CI 5,00 

(HC+NOx≤4,

70) 
0,015 1x1012 

1,10 

Етап V 
NRE-v-4 

NRE-c-4 
37≤P<56 CI 5,00 

(HC+NOx≤4,

70) 
0,015 1x1012 

1,10 

Етап V 
NRE-v-5 

NRE-c-5 
56≤P<130 всички 5,00 0,19 0,40 0,01 9x1011 

1,10 

Етап V 
NRE-v-6 

NRE-c-6 

130≤P≤56

0 
всички 3,50 0,19 0,40 0,01 9x1011 

1,10 

Етап V 
NRE-v-7 

NRE-c-7 
P>560 всички 3,50 0,19 3,50 0,045 - 

6,00 

1) 0,6 за двигатели с ръчно пусково развъртане, с директно впръскване на горивото и с въздушно 

охлаждане. 
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ 

Въведение 

Докладчикът по принцип приветства предложението на Комисията за регламент, с 

който се цели, на първо място, да се допринесе за предприемането на мерки във връзка 

с опасенията по отношение на общественото здраве, породени от изследвания, в които 

ултрафините частици се посочват като канцерогенно вещество, да се подобри като цяло 

качеството на въздуха и да се създаде пазар без бариери не само в рамките на ЕС, но 

също така и с участието на нашите основни търговски партньори по света. 

Променливият подход, при който се прави разграничение според обема на двигателя и 

типа техника, дава възможност за плавно въвеждане при засегнатите отрасли, като 

новите разпоредби отчитат голямото разнообразие от техника и двигатели.  

В момента някои градски региони на ЕС не отговарят напълно на стандартите за 

качество на въздуха. Този проблем се разраства, тъй като все повече хора са 

привлечени от живота в градските агломерации. Секторът на извънпътната техника 

(ИПТ) е един от секторите, които са източник на вредни емисии под формата на газове 

или прахови частици. За леките автомобили, лекотоварните и тежкотоварните превозни 

средства са в ход амбициозни програми за намаляване на емисиите на CO2 и на 

замърсители, същото важи и за горивните инсталации и за емисиите от 

промишлеността. Въпреки че секторът на извънпътната техника е много по-малък, 

отколкото другите посочени по-горе източници, а последователните етапи до етап IV 

дадоха възможност да се намалят драстично емисиите, приносът му може да бъде 

обезсмислен, освен ако не се предприеме сравнима стъпка напред, за да се допринесе за 

подобряване на качеството на въздуха. По данни на Комисията извънпътната подвижна 

техника е източник на 15% от всички емисии на NOx и на 5 % от всички емисии на 

прахови частици в ЕС. За да се справим с този проблем, Комисията предлага да се 

установят по-строги стандарти за повечето двигатели, които вече са в обхвата на 

действащата Директива 97/68/ЕО, и да се разшири нейният обхват, за да включва нови 

диапазони на мощност на двигателите, типове двигатели с вътрешно горене и 

използвани горива, както и редица нови категории машини, да се премахнат 

пропуските в законодателството. Освен очевидните и желани ползи за околната среда и 

за здравето на нашите граждани, това носи със себе и предимството, че създава за 

сектора и за ползвателите на техниката хармонизиран вътрешен пазар и улеснява 

търговията и конкурентоспособността, като в крайна сметка превръща 

законодателството в областта на околната среда във възможност за развиване на 

стопанска дейност.  

Комисията, като избира вариант на политика 4, има за цел да съчетае най-доброто от 

всички варианти: уеднаквяване на стандартите с тези на САЩ, когато те са по-строги 

от стандартите на ЕС, както и с амбициите на автомобилния сектор, когато настоящите 

амбиции на сектора на ИПТ изостават; също така в съчетание със засилени разпоредби 

за мониторинг, когато е целесъобразно. 

Технологичният напредък може да обоснове по-строгото регулиране, без да се излага 

на ненужен натиск преработващата промишленост. Действително, до голямата степен 

технологиите, които са необходими, за да се постигне съответствие с предложените 
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нови стандарти, са достигнали етап на зрялост в други сектори и могат да се вземат и 

приспособят към особеностите на съответните сектори на извънпътната техника. Този 

план за приспособяване все още не е приключен и това е основанието за изкючването 

на някои двигатели от обхвата на най-амбициозните цели, определени за по-голямата 

част от случаите. 

Въздействието, което ще има създаването на вътрешен пазар, ще представлява 

предимство и в много по-широк контекст. То значително ще улесни и ще засили 

външната търговия с други развити промишлени икономики, особено със САЩ, но 

вероятно и с регионите и градовете, където замърсяването на въздуха е проблем. 

Забележки 

Основната цел на настоящия доклад е да се постигне разумен баланс между здравните 

и екологичните проблеми, както се предлага от Комисията, и конкурентоспособността 

на преработващата промишленост в ЕС и свързаните с нея работни места и ноу-хау. 

Здравето и безопасността на нашите граждани са ключов елемент в разглежданото 

предложение и особено що се отнася до хората, които работят всекидневно с техниката, 

попадаща в обхвата на предложението, тъй като те са изложени в особена степен на 

емисии на замърсители. Като се имат предвид аспектите на конкуренцията, 

докладчикът счита, че малките и средните предприятия (МСП), които създават много 

работни места, могат да се окажат уязвими и следва да им се предоставят някои 

предимства. 

Друга важна цел е да се предложи на сектора дългосрочна сигурност на планирането и 

стабилна регулаторна среда. Във връзка с това изборът на този нов законодателен 

инструмент под формата на регламент предлага явно предимство спрямо директивата, 

която трябва да бъде транспонирана в националното законодателство с присъщия за 

това риск от различни тълкувания. Имайки предвид тези цели, докладчикът предлага 

редица изменения: 

· Препоръчително е да се намалят до минимум административните задължения. 

Законодателството и формалните изисквания трябва да се развиват в крак с 

цифровата ера и следва да се използва възможността, за да се намалят излишната 

бюрокрация и свързаните с нея разходи. Поради това форматът и формата на 

сертификата за съответствие могат да бъдат опростени и да са лесно достъпни в 

подходяща база данни.  

· Поради същите съображения за ефективност и икономия на разходи, докладчикът 

предпочита да се използва вече съществуващата Информационна система за 

вътрешния пазар, което представлява очевидно предимство в сравнение със 

създаването на нова административна система.  

· Възможността за подмяна на двигателите с други двигатели, които са най-малко 

от същия етап за емисиите, съдържащ се в действащата Директива 97/68/ЕО, 

следва да бъде запазена. При все това докладчикът би предпочел тази възможност 

да се ограничи до определени категории машини по диференциран начин в 

зависимост от няколко фактора, като например по-дълга средна продължителност 

на жизнения цикъл, капитализация на инвестициите и технологично развитие. 
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Освен това тази възможност следва също така да е граничена във времето в 

зависимост от категориите и класовете на мощност.  

Докладчикът също така изразява известно безпокойство във връзка с потенциалните 

сблъсъци в железопътния сектор. В действителност едногодишния период, предвиден в 

член 57, параграф 5 от предложението, би могъл да бъде в разрез със задълженията и 

процедурите, които трябва да се следват при процедурите за разрешаване, установени в 

Директива 2008/57/ЕО (Директивата за оперативната съвместимост) и Регламент 

№ 1302/2014. Поради тази причина докладчикът приканва Комисията и държавите 

членки да избегнат пораждането на конфликти, произтичащи от потенциално 

противоречащи си разпоредби. Като се имат предвид тези специфични изисквания по 

отношение на задълженията, следва да бъдат гарантирани възможността за резервни 

двигатели и сроковете за въвеждане.  

Както е посочено по-горе, беше прието общо удължаване на преходния период с шест 

месеца, а в някои конкретни случаи дори и с повече. 

Комисията се приканва при обмислянето на допълнително преразглеждане на обхвата 

на регламента да обмисли включването на няколко категории трактори с тясна колея в 

приложното поле на регламента, тъй като според докладчика това е по-целесъобразно, 

по-специално с оглед на икономически неустойчивия график на етапите IV и V за 

посочените трактори. 

По отношение на плавателните съдове по вътрешните водни пътища, предложението на 

Комисията е много амбициозно и би могло да доведе до прекомерна тежест за сектора, 

който трябва да си възстанови разходите за развойна дейност с продажбата на едва 

няколко стотин машини, или дори по-малко, които произвежда годишно. Докладчикът 

се застъпва за донякъде по-мек подход спрямо по-тежките категории двигатели на 

плавателни съдове по вътрешните водни пътища (които в същото време обаче са и най-

многобройни), които съчетават възстановяването на този вид транспорт като енергийно 

ефективен и щадящ околната среда с абсолютно необходимата икономическа 

устойчивост. 

24.6.2015 

СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР И ЗАЩИТА НА 
ПОТРЕБИТЕЛИТЕ 

на вниманието на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на 

храните 

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно 

изискванията към пределните стойности на емисиите и към одобряването на типа на 

двигателите с вътрешно горене за извънпътната техника 

(COM(2014)0581 – C8-0168/2014 – 2014/0268(COD)) 
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Докладчик по становище: Иржи Поспишил  

КРАТКА ОБОСНОВКА 

Контекст и предложение на Комисията 

Настоящото законодателно предложение има за цел опазването на околната среда и 

гарантирането на правилното функциониране на вътрешния пазар за двигатели за 

извънпътна подвижна техника. То обхваща голям брой типове двигатели с вътрешно 

горене, монтирани в широк набор от машини, които включват малки ръчни машини, 

строителна техника и генераторни агрегати и мотриси, локомотиви и плавателни 

съдове по вътрешните водни пътища. Успешното прилагане на настоящия регламент би 

донесло значителни ползи за околната среда чрез намаляване на емисиите на нови 

двигатели, които с течение на времето ще заменят по-старите и по-замърсяващи 

двигатели.  

Предложението има за цел да допринесе за конкурентоспособността на 

промишлеността на ЕС и за намаляване на риска от нарушаване на пазара чрез 

опростяване на законодателството относно одобряването на типа, за подобряване на 

прозрачността и за облекчаване на административната тежест. В допълнение към това, 

чрез привеждане в съответствие на изискванията на ЕС и САЩ за емисиите 

предложението премахва пречките пред външната търговия и намалява регулаторните 

бариери.  

Конкурентоспособността на промишлеността на ЕС 

Докладчикът приветства предложението на Комисията и подкрепя напълно неговите 

цели. Ще бъдат необходими обаче няколко корекции, за да се гарантира напълно, че 

настоящият регламент допринася за конкурентоспособността на промишлеността на ЕС 

в този сектор. 

В своето проектостановище докладчикът се стреми да възстанови равновесието на 

предложението и да осигури достатъчна гъвкавост, за да се гарантира, че 

производителите са в състояние да спазват изискванията за опазване на околната среда, 

без да се възпрепятства конкурентоспособността на ЕС. Предложените промени ще 

помогнат в значителна степен на производителите при приспособяването към новите 

екологични изисквания, без тези изисквания да бъдат понижавани. 

В контекста на гореизложеното докладчикът предлага удължаване с шест месеца на 

преходния период, предвиден в предложението. Допълнителни изключения са 

предвидени за малките производители, които произвеждат по-малко от 100 машини 

годишно, тъй като съответните производители са в основни линии МСП. Докладчикът 
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също така е на мнение, че в ясно определени случаи следва да бъде разрешено 

използването на резервни двигатели. 

ИЗМЕНЕНИЯ 

Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите приканва водещата комисия 

по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните да включи в доклада си 

следните изменения: 

Изменение  1 

Предложение за регламент 

Съображение 6 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(6) С настоящия регламент се цели да се 

определят хармонизирани правила за ЕС 

одобряването на типа на двигателите, 

които се монтират в извънпътната 

техника, за да се гарантира 

функционирането на вътрешния пазар. 

За тези цели следва да се определят 

нови пределни стойности на емисиите, 

за да се отрази техническият прогрес и 

за да се осигури последователност с 

политиките на Съюза в пътния сектор, 

за да се постигнат целите на Съюза за 

качеството на въздуха и да се намалят 

емисиите от извънпътната техника, 

вследствие на което да се получи по-

пропорционален дял на емисиите от 

извънпътната техника спрямо емисиите 

на пътните превозни средства. 

Обхватът на законодателството на 

Съюза в тази сфера следва да се 

разшири, за да се увеличи пазарната 

хармонизация на нивото на ЕС и на 

международно равнище и да се сведе 

до минимум рискът от пазарни 

изкривявания. Освен това с 

настоящия регламент се цели да се 

опрости сегашната правна рамка, 

като се включат мерки за опростяване 

на административните процедури, и 

да се подобрят общите условия за 

(6) С настоящия регламент се цели да се 

определят хармонизирани правила за ЕС 

одобряването на типа на двигателите, 

които се монтират в извънпътната 

техника, за да се гарантира 

функционирането на вътрешния пазар. 

За тези цели следва да се определят 

нови пределни стойности на емисиите, 

за да се отрази техническият прогрес и 

за да се осигури последователност с 

политиките на Съюза в пътния сектор, 

за да се постигнат целите на Съюза за 

качеството на въздуха и да се намалят 

емисиите от извънпътната техника, 

вследствие на което да се получи по-

пропорционален дял на емисиите от 

извънпътната техника спрямо емисиите 

на пътните превозни средства. 

Държавите членки следва да 

подкрепят активно тези цели чрез 

национални програми за насърчаване 

на потребителите да преминават 

към ново оборудване, като по този 

начин постепенно се намалява делът 

на старата извънпътна подвижна 

техника, която е отговорна за по-

голямата част от емисиите. 
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прилагането, особено чрез засилване 

на правилата за надзор на пазара. 

 

Изменение  2 

Предложение за регламент 

Съображение 6 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (6a) Обхватът на законодателството 

на Съюза в тази сфера следва да се 

разшири, за да се увеличи пазарната 

хармонизация на равнището на Съюза 

и на международно равнище и да се 

сведе до минимум рискът от 

нарушения на пазара. Освен това с 

настоящия регламент се цели да се 

опрости сегашната правна рамка, 

като се включат мерки за 

опростяване на административните 

процедури, и да се подобрят общите 

условия за прилагането, особено чрез 

засилване на правилата за надзор на 

пазара. 

 

 

Изменение  3 

Предложение за регламент 

Съображение 12 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (12a) За да се гарантира оптимално 

ниво на защита за лицата, работещи 

в близост до машини, и за да се 

поддържа на възможно най-ниско 

равнище кумулативната експозиция 

на лицата, работещи в близост до 

различни видове подвижна техника и 

оборудване, следва да се използват 

свръхсъвременни технологии, с цел 

свеждане на емисиите. 
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Изменение  4 

Предложение за регламент 

Съображение 20 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(20) Следва да се разрешава пускането 

на пазара в държавите членки на 

двигателите, които съответстват и са в 

обхвата на новите правила за 

пределните стойности на емисиите и на 

процедурите за ЕС одобряване на типа; 

тези двигатели не следва да бъдат 

предмет на други национални 

изисквания към емисиите. Държавите 

членки, които предоставят одобрявания, 

следва да предприемат необходимите 

мерки оглед на проверката, за да се 

гарантира идентификацията на 

двигателите, произведени в рамките на 

всяко ЕС одобряване на типа. 

(20) Следва да се разрешава пускането 

на пазара в държавите членки на 

двигателите, които съответстват и са в 

обхвата на новите правила за 

пределните стойности на емисиите и на 

процедурите за ЕС одобряване на типа; 

тези двигатели не следва да бъдат 

предмет на други национални 

изисквания към емисиите, които 

уреждат тяхното пускане на пазара. 

Държавите членки, които предоставят 

одобрявания, следва да предприемат 

необходимите мерки за проверка и 

контрол, когато обстоятелствата 

изискват това за целите на вноса и 

доставките на двигатели на пазара на 

Съюза, така че да се гарантира, че те 

отговарят на изискванията за ЕС 

одобряване на типа за всеки отделен 

случай. Това не следва да засяга 

правото на държавите членки да 

насърчават или да ограничават 

използването на двигатели, пуснати 

на пазара, при условие че избраните 

методи не са дискриминационни и са 

обективно обосновани.  

Обосновка 

Идентификация на типовете двигатели, внасяни на пазара на ЕС, трябва да бъде 

извършвана при самия внос. Това е най-сигурният, най-ефективният и най-евтиният 

начин за идентифициране и контрол на всички тези типове двигатели. Спазването на 

стандартите на ЕС може да бъде проверявано с помощта на придружаващите 

документи за внос. 
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Изменение  5 

Предложение за регламент 

Съображение 21 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(21) Следва да се предвиди ограничен 

брой изключения с оглед на специфични 

нужди във връзка с въоръжените сили, 

ограниченията, налагани от 

логистичните доставки, полевото 

изпитване на прототипи и използването 

на извънпътната техника в експлозивна 

атмосфера. 

(21) Следва да се предвиди ограничен 

брой изключения с оглед на специфични 

нужди във връзка с въоръжените сили, 

ограниченията, налагани от 

логистичните доставки, полевото 

изпитване на прототипи, резервни 

двигатели и използването на 

извънпътната техника в експлозивна 

атмосфера. 

 

 

Изменение  6 

Предложение за регламент 

Съображение 25 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(25) Вследствие на това правилата на 

ИКЕ на ООН и измененията, внесени в 

тях, за които Съюзът е гласувал „за“ или 

към които той се е присъединил 

съгласно Решение 97/836/ЕО, следва да 

се признаят за равностойни на ЕС 

одобряванията на типа, издадени в 

съответствие с настоящия регламент. 

Съответно Комисията следва да е 

оправомощена да приема делегирани 

актове, за да определя кои правила на 

ИКЕ на ООН ще се прилагат за ЕС 

одобряванията на типа. 

(25) Вследствие на това правилата на 

ИКЕ на ООН и измененията, внесени в 

тях, за които Съюзът е гласувал „за“ или 

към които той се е присъединил 

съгласно Решение 97/836/ЕО, следва да 

се признаят за равностойни на ЕС 

одобряванията на типа, издадени в 

съответствие с настоящия регламент. 

Съответно, с цел максимално 

привеждане на настоящия регламент 

в съответствие с договорените 

текстове на ИКЕ на ООН, Комисията 

следва да е оправомощена да приема 

делегирани актове, за да определя кои 

правила на ИКЕ на ООН ще се прилагат 

за ЕС одобряванията на типа. 

 



 

RR\1074318BG.doc 63/93 PE557.123v02-00 

 BG 

Изменение  7 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 1 – точка 9 a (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (9a) „резервен двигател“ означава нов 

двигател, който е бил доставен 

единствено с цел да замени двигател 

на дадено устройство, което е в 

експлоатация; 

 

 

Изменение  8 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 1 – точка 22 a (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (22a) „оборудване, използвано в 

подземни условия“ означава 

оборудване, използвано в минната 

промишленост; 

 

Изменение  9 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 1 – точка 29 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(29) „преходен период“ са първите 

осемнадесет месеца след датата на 

задължителното прилагане на етап V по 

член 17, параграф 2; 

(29) „преходен период“ са първите 

двадесет и четири месеца след датата 

на задължителното прилагане на етап V 

по член 17, параграф 2; 
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Изменение  10 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 1 – точка 40 a (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (40a) „автокран“ означава самоходен 

стрелови кран, пътуващ по път и/или 

извън пътя, който използва силата на 

тежестта за стабилност и който се 

движи с гуми, гъсенични вериги или с 

друго мобилно устройство. 

Автокрановете на гуми са превозни 

средства със специално 

предназначение и те попадат в 

обхвата на Директива 2007/46/ЕО; 

 

 

Изменение  11 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 1 – точка 1 – буква б 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(б) двигателите с еталонна мощност под 

560 kW, използвани вместо двигателите 

от категория IWP, RLL или RLR; 

б) двигателите с еталонна мощност под 

560 kW, използвани вместо двигателите 

от категория IWA, IWP, RLL или RLR; 

Обосновка 

Предложеното изменение [9] на таблица I- 6 в приложение II прилага едни и същи 

норми за допустими емисии като задвижващи двигатели за транспорта по 

вътрешните водни пътища спрямо задвижващи двигатели за транспорта по 

вътрешните водни пътища за всички мощности. Настоящото изменение ще направи 

възможно факултативното използване на установени на сушата двигатели с 

мощност < 560 kW, когато могат да се използват. Тези наземни единици имат по-

ниски пределно допустими стойности на емисиите от тези, предложени в 

изменението на таблица I- 6 в приложение II. 

 

 

Изменение  12 

Предложение за регламент 
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Член 4 – параграф 1 – точка 5 – буква а 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(a) двигателите, които са изключително 

за употреба в плавателните съдове по 

вътрешни водни пътища, за 

задвижването им или предназначени за 

задвижването им, с еталонна 

мощност, по-голяма или равна на 37 

kW, 

a) двигателите, които са изключително 

за употреба в плавателните съдове по 

вътрешни водни пътища, за 

задвижването им или предназначени за 

задвижването им, 

Обосновка 

В Регламент 40CFR1042 на САЩ не е посочена минимална мощност от 37 kW. 

Заличаването на това изключване позволява цялостно привеждане в съответствие с 

регламента на САЩ. 

 

 

Изменение  13 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 1 – точка 5 – буква б 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(б) двигателите с еталонна мощност 

над 560 kW, използвани вместо 

двигателите от категория IWA, при 

условие че отговарят на изискванията 

по член 23, параграф 8; 

б) двигателите, използвани вместо 

двигателите от категория IWA, при 

условие че отговарят на изискванията 

по член 23, параграф 8; 

Обосновка 

Предложеното изменение [9] на таблица I- 6 в приложение II разширява прилагането 

на едни и същи норми за допустими емисии като задвижващите двигатели за 

транспорта по вътрешните водни пътища към спомагателните двигатели двигатели 

за транспорта по вътрешните водни пътища с мощност > 560kW единствено с цел 

включване на всички мощности. Това изменение привежда текста в съответствие, за 

да се даде възможност задвижващите двигатели за транспорта по вътрешните 

водни, които са сертифицирани в правилния цикъл, да бъдат използвани като 

спомагателни двигатели в съответствие с този принцип. 
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Изменение  14 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 1 – точка 6 – алинея 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

„категория IWA“, която включва 

двигателите, които са изключително за 

употреба в плавателните съдове по 

вътрешни водни пътища, за 

спомагателни цели или предназначени 

за спомагателни цели, с полезна 

(ефективна) мощност над 560 kW. 

„категория IWA“, която включва 

двигателите, които са изключително за 

употреба в плавателните съдове по 

вътрешни водни пътища, за 

спомагателни цели или предназначени 

за спомагателни цели. 

Обосновка 

Предложеното изменение [9] на таблица I- 6 в приложение II разширява прилагането 

на едни и същи норми за допустими емисии като задвижващите двигатели за 

транспорта по вътрешните водни пътища към спомагателните двигатели за 

транспорта по вътрешните водни пътища с мощност > 560kW единствено с цел 

включване на всички мощности. Настоящото изменение привежда текста в 

съответствие с този принцип. 

 

 

Изменение  15 

Предложение за регламент 

Член 6 – параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Чрез централната административна 

платформа на Съюза по член 41 

органите по одобряването правят 

обществено достояние регистър на 

всички типове и фамилии двигатели, за 

които са издали ЕС одобрявания на 

типа, като в него се съдържа най-малко 

следната информация: търговската 

марка, наименованието на 

производителя, категорията на 

двигателя, нòмера и датата на 

одобряването на типа. 

3. Чрез централната административна 

платформа на Съюза по член 41 

органите по одобряването правят 

обществено достояние регистър на 

всички типове и фамилии двигатели, за 

които са издали ЕС одобрявания на 

типа, като в него се съдържа най-малко 

следната информация: търговската 

марка, наименованието на 

производителя, категорията на 

двигателя, нòмера и датата на 

одобряването на типа, както и 

техническите параметри. 
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Изменение  16 

Предложение за регламент 

Член 7 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 За двигателите с ЕС одобряване на типа 

органите за надзор на пазара извършват 

в необходимия мащаб и въз основа на 

съответните образци документални 

проверки и при необходимост — 

физически и лабораторни проверки на 

двигателите. При тази своя дейност те 

вземат предвид установените принципи 

за оценка на риска, жалбите и другата 

съответна информация. 

За двигателите с ЕС одобряване на типа 

органите за надзор на пазара извършват 

в необходимия мащаб и въз основа на 

значителен брой образци 

документални проверки и при 

необходимост — физически и 

лабораторни проверки на двигателите. 

При тази своя дейност те вземат 

предвид установените принципи за 

оценка на риска, жалбите и другата 

съответна информация. 

 

 

Изменение  17 

Предложение за регламент 

Член 8 – параграф 6 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

6. Освен маркировката, нанесена на 

двигателите им в съответствие с член 

31, производителите посочват своето 

име, регистрирано търговско 

наименование или регистрирана 

търговска марка и адреса в Съюза, на 

който може да се осъществи връзка с 

тях, върху предоставените на пазара 

двигатели или, когато това не е 

възможно, върху тяхната опаковка или в 

документ, който придружава двигателя. 

6. Освен маркировката, нанесена на 

двигателите им в съответствие с член 

31, производителите посочват своето 

име, регистрирано търговско 

наименование или регистрирана 

търговска марка, технически 

параметри и адреса в Съюза, на който 

може да се осъществи връзка с тях, 

върху предоставените на пазара 

двигатели или, когато това не е 

възможно, върху тяхната опаковка или в 

документ, който придружава двигателя. 

 

 

Изменение  18 

Предложение за регламент 
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Член 11 – параграф 5 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

5. Вносителите осигуряват инструкции 

и информация, както се изисква 

съгласно член 41. 

5. Вносителите осигуряват инструкции, 

информация и цялостна 

документация, както се изисква 

съгласно член 41. 

 

 

Изменение  19 

Предложение за регламент 

Член 23 – параграф 8 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

8. В случай на двигател от категория 

IWP с еталонна мощност, по-голяма 

от 560 kW, който е предназначен за 

употреба вместо двигател от категория 

IWA съгласно член 4, втора алинея, 

изискванията по параграф 5 трябва да са 

изпълнени поотделно за всеки 

приложим цикъл на изпитване при 

стабилни състояния по таблици ІV-5 и 

ІV-6 от приложение ІV и в списъка с 

данни на одобряването на типа се 

посочва всеки цикъл на изпитване при 

стабилни състояния, за който това 

изискване е било изпълнено. 

8. В случай на двигател от категория 

IWP, който е предназначен за употреба 

вместо двигател от категория IWA 

съгласно член 4, втора алинея, 

изискванията по параграф 5 трябва да са 

изпълнени поотделно за всеки 

приложим цикъл на изпитване при 

стабилни състояния по таблици ІV-5 и 

ІV-6 от приложение ІV и в списъка с 

данни на одобряването на типа се 

посочва всеки цикъл на изпитване при 

стабилни състояния, за който това 

изискване е било изпълнено. 

Обосновка 

Предложеното изменение [9] на таблица I- 6 в приложение II разширява прилагането 

на едни и същи норми за допустими емисии като задвижващите двигатели за 

транспорта по вътрешните водни пътища към спомагателните двигатели за 

транспорта по вътрешните водни пътища с мощност > 560kW единствено с цел 

включване на всички мощности. Настоящото изменение привежда текста в 

съответствие с този принцип. 

 

 

Изменение  20 

Предложение за регламент 
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Член 30 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Сертификат за съответствие Декларация за съответствие 

1. В качеството на притежател на ЕС 

одобряване на типа на тип двигател или 

фамилия двигатели производителят 

издава сертификат за съответствие, 

който придружава всеки двигател, 

произведен в съответствие с 

одобрения тип двигател. 

1. В качеството на притежател на ЕС 

одобряване на типа на тип двигател или 

фамилия двигатели производителят 

издава („декларация за съответствие“), 

която придружава двигателите, 

предлагани на пазара въз основа на: 

 a) освобождаване, посочено в член 32, 

параграфи 1, 3 или 4; или 

 б) преходна разпоредба, посочена в 

член 57. 

Сертификатът се предоставя 

безплатно заедно с двигателя и 

придружава техниката, в която е 

монтиран. За да се предостави 

сертификатът, не може да се изисква 

специално искане или предаване на 

допълнителна информация на 

производителя. 

Декларацията уточнява 

специфичните особености и 

ограничения, приложими спрямо 

двигателя, и се предоставя безплатно 

заедно с двигателя и придружава 

извънпътната техника, в която е 

монтиран. За да се предостави 

декларацията, не се изисква специално 

искане или предаване на допълнителна 

информация на производителя. 

По искане на собственика на двигателя 

и в рамките на период от 10 години след 

датата на производство на двигателя 

производителят му издава дубликат на 

сертификата за съответствие срещу 

заплащане, което не надвишава 

разходите по издаването му. Думата 

„дубликат“ се вижда ясно на лицевата 

страна на всеки дубликат на 

сертификат. 

По искане на крайния потребител на 

двигателя и в рамките на период от 10 

години след датата на производство на 

двигателя производителят му издава 

дубликат на декларацията за 

съответствие срещу заплащане на 

парична сума, която не надвишава 

разходите по издаването му. Думата 

„дубликат“ се вижда ясно на лицевата 

страна на всеки дубликат на 

декларация. 

3. Сертификатът за съответствие се 

съставя на поне един от официалните 

езици на Съюза. Всяка държава членка 

може да поиска сертификатът за 

съответствие да бъде преведен на 

собствения ѝ официален език(ци). 

3. Декларацията за съответствие се 

съставя на поне един от официалните 

езици на Съюза. Всяка държава членка 

може да поиска от производителя на 

двигателя декларацията за 

съответствие да бъде преведена на 

собствения ѝ официален език(ци). 

4. Лицето(ата), упълномощено да 4. Лицето(ата), упълномощено да 
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подписва сертификатите за 

съответствие, е част от организацията на 

производителя и е надлежно 

упълномощено от ръководството да 

поема изцяло юридическата 

отговорност на производителя по 

отношение на проектирането и 

изработването или на съответствието на 

производството на двигателя. 

подписва декларациите за 

съответствие, е част от организацията на 

производителя и е надлежно 

упълномощено от ръководството на 

тази организация да поема изцяло 

юридическата отговорност на 

производителя по отношение на 

проектирането и изработването или на 

съответствието на производството на 

двигателя. 

5. Сертификатът за съответствие се 

попълва изцяло и не съдържа 

ограничения относно употребата на 

двигателя, различни от ограниченията, 

предвидени в настоящия регламент или 

в делегираните актове, приети 

съгласно настоящия регламент. 

5. Декларацията за съответствие се 

попълва изцяло и не съдържа 

ограничения относно употребата на 

двигателя, различни от ограниченията, 

предвидени в настоящия регламент. 

6. За типовете или фамилиите 

двигатели, одобрени съгласно член 33, 

параграф 2, в заглавието на 

сертификата за съответствие се 

включва изречението „За двигатели, 

чийто тип е одобрен съгласно член 31 

от Регламент (ЕС) № хх/хх на 

Европейския парламент и на Съвета 

от [дата] относно изискванията към 

пределните стойности на емисиите и 

към одобряването на типа на 

двигателите с вътрешно горене за 

извънпътната техника (временно 

одобряване)“. 

 

7. Комисията е оправомощена да приема 

чрез актове за изпълнение образеца на 

сертификата за съответствие, 

включително техническите аспекти, 

предназначени за предотвратяване на 

фалшифицирането. За целта в актовете 

за изпълнение се предвиждат защитни 

печатни елементи с оглед на защитата 

на използваната за сертификата 

хартия. Тези актове за изпълнение се 

приемат в съответствие с процедурата 

по разглеждане, посочена в член 54, 

параграф 2, преди [31 декември 2016 г.]. 

7. Комисията е оправомощена да приема 

чрез актове за изпълнение образеца на 

декларацията за съответствие, 

включително техническите аспекти, 

предназначени за предотвратяване на 

фалшифицирането. За целта в актовете 

за изпълнение се предвиждат защитни 

печатни елементи с оглед на защитата 

на използваната за декларацията за 

съответствие хартия. Тези актове за 

изпълнение се приемат в съответствие с 

процедурата по разглеждане, посочена в 

член 54, параграф 2, преди [31 декември 

2016 г.]. 

 



 

RR\1074318BG.doc 71/93 PE557.123v02-00 

 BG 

 

 

Изменение  21 

Предложение за регламент 

Член 31 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Преди напускането на 

производствената линия върху 

двигателите трябва да е поставена 

маркировката, изисквана съгласно 

настоящия регламент. 

2. Преди напускането на 

производствената линия върху 

двигателите, произведени в ЕС или 

извън Съюза, трябва да е поставена 

маркировката, изисквана съгласно 

настоящия регламент. Това изискване 

не засяга по никакъв начин друга 

маркировка, изисквана съгласно 

законодателството на държава 

членка или Съюза. 

 

 

Изменение  22 

Предложение за регламент 

Член 32 – параграф 4 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 4a. Независимо от изискванията по 

член 5, параграфи 2 и 3, и член 17, 

параграф 2, държавите членки 

разрешават пускането на пазара на 

резервни двигатели, които 

принадлежат към една от следните 

категории: 

 a) двигатели от категория NRE, NRG 

или NRS, които отговарят на 

пределните стойности, на които е 

трябвало да отговаря двигателят, 

който подлежи на замяна, при 

първоначалното си пускане на пазара;  

 б) двигатели от категория RLL или 

RLR, които отговарят на пределните 

стойности, на които е трябвало да 

отговаря двигателят, който подлежи 
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на замяна, при първоначалното си 

пускане на пазара, ако двигателят, 

който подлежи на замяна, е 

произведен на или след 1 януари 

2012 г.; 

 в) двигатели от категория RLL или 

RLR, които отговарят на пределните 

стойности, които са били 

приложими за двигателите, 

попадащи в приложното поле на 

съответната категория на 31 

декември 2011 г., за пускане на пазара, 

ако предназначеният за замяна 

двигател и бил произведен на тази 

дата или преди тази дата и 

използването на резервен двигател, 

който отговаря на изискванията на 

последния приложим етап за 

емисиите във въпросната мотриса 

или локомотив, ще бъде свързано със 

значителни технически затруднения; 

 г) двигателите от категория NRE, 

NRG, RLL, RLR, NRS могат да имат 

същата или по-голяма мощност, при 

условие че те са в съответствие с 

букви а), б) и в) от настоящия 

параграф. 

 

 

 

Изменение  23 

Предложение за регламент 

Член 32 – параграф 5 – буква в a (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 ва) пускането на пазара на резервни 

двигатели, както е посочено в 

параграф 4а. 

 

 

Изменение  24 

Предложение за регламент 
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Член 35 – параграф 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Производителят съхранява копия от 

списъците най-малко в продължение на 

период от 20 години след края на 

валидността на съответното ЕС 

одобряване на типа. 

Производителят съхранява копия от 

списъците най-малко в продължение на 

период от 10 години след края на 

валидността на съответното ЕС 

одобряване на типа. 

 

 

Изменение  25 

Предложение за регламент 

Член 39 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 39а 

 Гарантиране на здравето и 

безопасността на работниците в 

подземни минни индустрии 

 В случаите, когато електрическите 

двигатели не могат да бъдат 

използвани, се подбират подземни 

съоръжения, работещи с по-малко 

замърсяващи горива, като например 

втечнен нефтен газ (ВНГ). 

Замърсяващите околната среда 

вещества, отделяни от двигателя, не 

надвишават нивата, съответстващи 

на половината от стойността на 

горните граници, допустими в 

открити пространства и определени 

в приложение II. 

Обосновка 

На минната промишленост следва да бъдат налагани конкретни пределни стойности 

на емисиите, тъй като използването на двигатели, задвижвани от изкопаеми горива, 

представлява голям риск за здравето на работниците. 
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Изменение  26 

Предложение за регламент 

Член 42 – заглавие 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Централна административна 

платформа и база данни на Съюза 

Обмен на данни и информация чрез 

Информационната система за 

вътрешния пазар (IMI) 

 

Изменение  27 

Предложение за регламент 

Член 42 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Комисията създава централна 

административна цифрова 

платформа за обмен на данни и 

информация във връзка с ЕС 

одобряванията на типа в електронна 

форма. Платформата се използва за 

обмена на данни и информация между 

органите по одобряването или между 

органите по одобряването и Комисията, 

който се извършва съгласно настоящия 

регламент. 

1. Обменът на данни и информация във 

връзка с ЕС одобряванията на типа в 

електронна форма се извършва чрез 

IMI. IMI се използва за обмена на данни 

и информация между органите по 

одобряването или между органите по 

одобряването и Комисията, който се 

извършва съгласно настоящия 

регламент. 

 

Изменение  28 

Предложение за регламент 

Член 42 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Централната административна 

цифрова платформа на Съюза 

включва и база данни, в която всяка 

информация от значение за ЕС 

одобряванията на типа, издадени 

съгласно настоящия регламент, се 

управлява централно и е достъпна за 

органите по одобряването и Комисията. 

Базата данни свързва националните бази 

2. Всяка информация, която е от 

значение за ЕС одобряванията на типа, 

които са издадени съгласно настоящия 

регламент, се управлява централно и е 

достъпна за органите по одобряването и 

Комисията чрез IMI. Базата данни 

свързва националните бази данни с 

централната база данни на Съюза, 

когато това е договорено със 
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данни с централната база данни на 

Съюза, когато това е договорено със 

съответните държави членки. 

съответните държави членки. 

 

Изменение  29 

Предложение за регламент 

Член 42 – параграф 3 – уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. След изпълнението на параграфи 1 и 

2 Комисията ще разшири централната 

административна цифрова 

платформа на Съюза с модули, даващи 

възможност за: 

3. След изпълнението на параграфи 1 и 

2 Комисията разширява IMI с модули, 

даващи възможност за: 

 

Изменение  30 

Предложение за регламент 

Член 42 – параграф 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Комисията е оправомощена да 

приема чрез актове за изпълнение 

подробните технически изисквания и 

процедури, необходими за създаване на 

централната административна 

платформа и базата данни на Съюза 

по настоящия член. Тези актове за 

изпълнение се приемат в 

съответствие с процедурата по 

разглеждане, посочена в член 54, 

параграф 2, преди [31 декември 2016 

г.]. 

заличава се 
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Изменение  31 

Предложение за регламент 

Член 46 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Член 46 заличава се 

Акредитирани собствени технически 

служби на производителя 

 

1. Акредитирана собствена 

техническа служба на производител 

може да бъде определена единствено 

за дейностите от категория „А“ по 

отношение на техническите 

изисквания, за които в делегиран акт, 

приет съгласно настоящия 

регламент, е разрешено 

провеждането на собствени 

изпитвания. Тази техническа служба 

представлява отделна и обособена 

част от предприятието и не участва 

в проектирането, производството, 

доставката или поддръжката на 

двигателите, които оценява. 

 

2. Акредитираната собствена 

техническа служба отговаря на 

следните изисквания: 

 

(a) в допълнение към това, че е 

определена от органа по одобряването 

на държава членка, тя е 

акредитирана от национален орган по 

акредитация съгласно определението 

в член 2, точка 11 от Регламент (ЕО) 

№ 765/2008 и в съответствие със 

стандартите и процедурите по член 

47 от настоящия регламент; 

 

(б) акредитираната собствена 

техническа служба и нейният 

персонал са обособени организационно 

и разполагат с методи за докладване 

на предприятието, от което са част, 

които осигуряват и доказват 

тяхната безпристрастност пред 

съответния национал ен орган по 
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акредитация; 

(в) нито акредитираната собствена 

техническа служба, нито нейният 

персонал участват в дейности, които 

могат да влязат в конфликт с 

независимостта на тяхната 

преценка или почтеното поведение 

във връзка с категориите дейности, за 

които са определени; 

 

(г) акредитираната собствена 

техническа служба предоставя 

услугите си изключително на 

предприятието, от което е част. 

 

3. Акредитираната собствена 

техническа служба не се нотифицира 

на Комисията за целите на член 49, 

но предприятието, от което тя е 

част, или националният орган по 

акредитация предоставят 

информация за нейната акредитация 

на определящия орган по 

одобряването по искане от този 

орган. 

 

4. Комисията е оправомощена да 

приема делегирани актове в 

съответствие с член 55 за определяне 

на техническите изисквания, за 

които се разрешава провеждането на 

собствени изпитвания по параграф 1. 

Тези делегирани актове се приемат 

преди [31 декември 2016 г.]. 

 

 

 

Изменение  32 

Предложение за регламент 

Член 55 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Правомощието да приема делегирани 

актове се предоставя на Комисията при 

спазване на предвидените в настоящия 

член условия. 

1. Правомощието да приема делегирани 

актове се предоставя на Комисията при 

спазване на предвидените в настоящия 

член условия. За тази цел Комисията 

създава работна група, състояща се 
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от социалните партньори и 

съответните представители. 

 

Изменение  33 

Предложение за регламент 

Член 56 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 56а 

 Изменение на Регламент (ЕС) 

№ 1024/2012 

 Създава се следната точка в 

приложението към Регламент (ЕС) № 

1024/2012 на Европейския парламент 

и на Съвета1а: 

 „8a. Регламент (ЕС) 20xx/xx на 

Европейския парламент и на Съвета 

от хх относно изискванията към 

пределните стойности на емисиите и 

към одобряването на типа на 

двигателите с вътрешно горене за 

извънпътната подвижна техника*+: 

Член 42. 

 * OВ L XX, xx.xx.xxxx, стр. x.“ 

 ______________ 

 + OВ: моля, въведете номера и датата 

на регламента и попълнете данните 

под линия. 

 1a Регламент (ЕС) № 25/2012 на 

Европейския парламент и на Съвета 

от 49 октомври 2008 г. относно 

административно сътрудничество 

посредством Информационната 

система за вътрешния пазар и за 

отмяна на Решение 2008/316/ЕО на 

Комисията ( „Регламент за ИСВП“) 

(OВ L 1, 14.11.2012 г., стp. 1). 
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Изменение  34 

Предложение за регламент 

Член 57 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Без да се засягат разпоредбите по 

глави ІІ и ІІІ, настоящият регламент не 

прави невалидни ЕС одобряванията на 

типа преди датите за пускане на пазара 

на двигатели по приложение ІІІ. 

1. Без да се засягат разпоредбите по 

глави ІІ и ІІІ, настоящият регламент не 

прави невалидни ЕС одобряванията на 

типа или освобождаванията преди 

датите за пускане на пазара на 

двигатели по приложение ІІІ. 

 

Изменение  35 

Предложение за регламент 

Член 57 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Органите по одобряването могат да 

продължат да издават одобрявания на 

типа съгласно съответните 

законодателни актове, приложими към 

датата на влизане в сила на настоящия 

регламент, до задължителните дати за 

ЕС одобряването на типа на двигатели 

по приложение ІІІ. 

2. Органите по одобряването могат да 

продължат да издават одобрявания на 

типа или освобождавания съгласно 

съответните законодателни актове, 

приложими към датата на влизане в 

сила на настоящия регламент, до 

задължителните дати за ЕС 

одобряването на типа на двигатели по 

приложение ІІІ. 

 

Изменение  36 

Предложение за регламент 

Член 57 – параграф 5 – алинея 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

5. Без да се засягат член 5, параграф 3 и 

член 17, параграф 2, преходните 

двигатели и ако е приложимо, 

техниката, в която са монтирани тези 

преходни двигатели, могат да 

продължат да се пускат на пазара през 

преходния период, при условие че 

машината, в която е монтиран 

5. Без да се засягат член 5, параграф 3 и 

член 17, параграф 2, преходните 

двигатели и ако е приложимо, 

техниката, в която са монтирани тези 

преходни двигатели, могат да 

продължат да се пускат на пазара през 

преходния период, при условие че 

машината, в която е монтиран 
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двигателят, е с дата на производство, 

по-ранна с повече от 1 година от 

началото на преходния период. 

двигателят, е с дата на производство, 

по-ранна с повече от 18 месеца от 

началото на преходния период, без да се 

засягат Директива 2008/57/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета1а 

и Регламент (ЕС) № 1302/2014 на 

Комисията1б. 

 ______________ 

 1аДиректива 2008/57/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета 

от 17 юни 2008 г. относно 

оперативната съвместимост на 

железопътната система в рамките 

на Общността (преработена версия) 

(OВ L 191, 18.7.2008 г., стр. 1). 

 Регламент (ЕС) № 1302/2014 на 

Комисията от 18 ноември 2014 година 

относно техническа спецификация за 

оперативна съвместимост по 

отношение на подсистемата 

„Подвижен състав — локомотиви и 

пътнически подвижен състав“ на 

железопътната система в 

Европейския съюз (OВ L 356, 

12.12.2014 г., стр. 228). 

 

Изменение  37 

Предложение за регламент 

Член 57 – параграф 5 – алинея 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

За двигателите от категория NRE 

държавите членки разрешават 

удължаване на преходния период и 12-

месечния период по първа алинея с още 

12 месеца за ПОО с общо годишно 

производство под 50 бройки на 

извънпътна техника, оборудвана с 

двигатели с вътрешно горене. За целите 

на изчислението на общото годишно 

производство по настоящия параграф 

всички ПОО по контрола на едно и 

също юридическо лице се считат за 

За двигателите от категория NRE 

държавите членки разрешават 

удължаване на преходния период и 18-

месечния период по първа алинея с още 

12 месеца за ПОО с общо годишно 

производство под 100 бройки на 

извънпътна техника, оборудвана с 

двигатели с вътрешно горене. За целите 

на изчислението на общото годишно 

производство по настоящия параграф 

всички ПОО по контрола на едно и 

също юридическо лице се считат за 
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един ПОО. един ПОО. 

 

Изменение  38 

Предложение за регламент 

Член 57 – параграф 5 – алинея 2 а (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 За двигателите от категория NRE, 

използвани в автокранове, държавите 

членки разрешават удължаване на 

преходния период по първа алинея с 

още 12 месеца. 

 

Изменение  39 

Предложение за регламент 

Член 57 – параграф 7 – буква а 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(a) 18 месеца от датата за пускане на 

пазара на двигатели по приложение ІІІ в 

случая по първа алинея от параграф 5; 

(a) 24 месеца от датата за пускане на 

пазара на двигатели по приложение ІІІ в 

случая по първа алинея от параграф 5; 

 

Изменение  40 

Предложение за регламент 

Член 57 – параграф 7 – буква б 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(б) 30 месеца от датата за пускане на 

пазара на двигатели по приложение ІІІ в 

случая по втора алинея от параграф 5. 

(б) 36 месеца от датата за пускане на 

пазара на двигатели по приложение ІІІ в 

случая по втора алинея от параграф 5. 
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Изменение  41 

Предложение за регламент 

Приложение І – таблица I-5: Подкатегории двигатели за категория IWP, определена в член 4, точка 5) 

 

Текст, предложен от Комисията 

Категори

я 

Тип 

запалван

е 

Честота 

на 

въртене 

Диапазон на 

мощност 

(kW) 

Подкатегория Еталонна мощност 

IWP Всички 

променли

ва 

37≤P<75 IWP-v-1 

Максимална 

полезна мощност 

75≤P<130 IWP-v-2 

130≤P<300 IWP-v-3 

300≤P<1000 IWP-v-4 

P≥1000 IWP-v-5 

постоянна 

37≤P<75 IWP-c-1 

Номинална полезна 

мощност 

75≤P<130 IWP-c-2 

130≤P<300 IWP-c-3 

300≤P<1000 IWP-c-4 

P≥1000 IWP-c-5 
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Изменение 

Категор

ия 

Тип 

запалва

не 

Честота 

на 

въртене  

Обем на 

двигателя 

Диапазон 

на 

мощност 

(kW) 

Подкатего

рия 

Еталонна 

мощност 

IWP Всички 

променли

ва 

обем < 0.9 P < 19 IWP-v-1 

Максималн

а полезна 

мощност 

обем < 0.9 19 ≤ P <37 IWP-v-2 

обем < 0.9 37 ≤ P < 75 IWP-v-3 

обем < 0.9 
75 ≤ P < 

600 
IWP-v-4 

0.9 ≤ обем < 

1.2 
P ≤  600 IWP-v-5 

1.2 ≤ обем ≤ 

3.5 
P ≤  600 IWP-v-6 

3,5 ≤ обем ≤ 

7,0 
P ≤  600 IWP-v-7 

Всички P > 600 IWP-v-8 

постоянна 

обем < 0.9 P < 19 IWP-c-1 

Номинална 

полезна 

мощност 

обем < 0.9 19 ≤ P <37 IWP-c-2 

обем < 0.9 37 ≤ P < 75 IWP-c-3 

обем < 0.9 
75 ≤ P < 

600 
IWP-c-4 



 

PE557.123v02-00 84/93 RR\1074318BG.doc 

BG 

0.9 ≤ обем < 

1.2 
P ≤  600 IWP-c-5 

1.2 ≤ обем ≤ 

3.5 
P ≤  600 IWP-c-6 

3,5 ≤ обем ≤ 

7,0 
P ≤  600 IWP-c-7 

Всички P > 600 IWP-c-8 
 

 

 

Изменение  42 

Предложение за регламент 

Приложение І – таблица I-6: Подкатегории двигатели за категория IWA, определена в член 4, точка 6) 

 

Текст, предложен от Комисията 

Категория Тип 

запалва

не  

Честота 

на 

въртене 

Диапазон на 

мощност 

(kW) 

Подкатег

ория 

Еталонна мощност 

IWA Всички 

променли

ва 

560≤P<1000 IWA-v-1 Максимална полезна 

мощност P≥1000 IWA-v-2 

постоянна 
560≤P<1000 IWA-c-1 Номинална полезна 

мощност P≥1000 IWA-c-2 
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Изменение 

Категория 
 Тип 

запалване 
Честота на въртене  Обем на двигателя 

Диапазон на 

мощност (kW) 
Подкатегория 

Еталонна 

мощност 

IWA Всички 

променлива 

обем < 0.9 P < 19 IWA-v-1 

Максимална 

полезна 

мощност 

обем < 0.9 19 ≤ P <37 IWA-v-2 

обем < 0.9 37 ≤ P < 75 IWA-v-3 

обем < 0.9 75 ≤ P < 600 IWA-v-4 

0.9 ≤ обем < 1.2 P ≤  600 IWA-v-5 

1.2 ≤ обем ≤ 3.5 P ≤  600 IWA-v-6 

3,5 ≤ обем ≤ 7,0 P ≤  600 IWA-v-7 

Всички P > 600 IWA-v-8 

постоянна 

обем < 0.9 P < 19 IWA-c-1 

Номинална 

полезна 

мощност 

обем < 0.9 19 ≤ P <37 IWA-c-2 

обем < 0.9 37 ≤ P < 75 IWA-c-3 

обем < 0.9 75 ≤ P < 600 IWA-c-4 

0.9 ≤ обем < 1.2 P ≤  600 IWA-c-5 

1.2 ≤ обем ≤ 3.5 P ≤  600 IWA-c-6 

3,5 ≤ обем ≤ 7,0 P ≤  600 IWA-c-7 

Всички P > 600 IWA-c-8 
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Изменение  43 

Предложение за регламент 

Приложение ІІ – таблица II-5: Пределни стойности на емисиите в съответствие с етап V за категория двигатели IWP, определена 

в член 4, точка 5) 

 

Текст, предложен от Комисията 

Етап Подкатего

рия на 

двигателя 

Диапаз

он на 

мощно

ст 

Тип на 

запалван

ето на 

двигател

я 

CO HC NOx Маса 

на 

прахов

ите 

частиц

и 

PN A 

  kW  g/kWh g/kWh g/kWh g/kWh #/kWh  

Етап V 
IWP-v-1 

IWP-c-1 
37≤P<7

5 
Всички 5,00 (HC+NOx≤4,70) 0,30 - 6,00 

Етап V 
IWP-v-2 

IWP-c-2 
75≤P<1

30 
Всички 5,00 (HC+NOx≤5,40) 0,14 - 6,00 

Етап V 
IWP-v-3 

IWP-c-3 
130≤P<

300 
Всички 3,50 1,00 2,10 0,11 - 6,00 

Етап V 
IWP-v-4 

IWP-c-4 
300≤P<

1000 
Всички 3,50 0,19 1,20 0,02 1x1012 6,00 

Етап V 
IWP-v-5 

IWP-c-5 
P>1000 Всички 3,50 0,19 0,40 0,01 1x1012 6,00 
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Изменение  

Етап 

Подкатег

ория на 

двигател

я 

Обем 

на 

двигат

еля 

Нетна 

диапазо

нна 

мощнос

т 

Тип на 

запалването 

на двигателя 

CO HC NOx 

Маса на 

праховите 

частици 

A 

     (L/cyl) kW   g/kWh g/kWh g/kWh g/kWh   

Етап 

V 

IWP-v-1 

IWP-c-1 
обем < 

0.9 
P < 19 Всички 6.6(1) (HC+NOx≤7.5) 0.4 6 

Етап 

V 

IWP-v-2 

IWP-c-2 
обем < 

0.9 

19 ≤ P 

<37 
Всички 5.5 (HC+NOx≤4.7)(2) 0.3(2) 6 

Етап 

V 

IWP-v-3 

IWP-c-3 
обем < 

0.9 

37 ≤ P < 

75 
Всички 5.0 (HC+NOx≤4.7)(2) 0.3(2) 6 

Етап 

V 

IWP-v-4 

IWP-c-4 
обем < 

0.9 

75 ≤ P < 

600 
Всички 5.0 (HC+NOx≤5.4) 0.14 6 

Етап 

V 

IWP-v-5 

IWP-c-5 

0.9 ≤ 

обем < 

1.2 

P ≤  600 Всички 5.0 (HC+NOx≤5.4) 0.12 6 

Ета

п V 

IWP-v-6 

IWP-c-6 

1.2 ≤ 

обем ≤ 

3.5 

P ≤  600 Всички 5.0 (HC+NOx≤5.6) 0.10 6 

Ета

п V 

IWP-v-7 

IWP-c-7 

3,5 ≤ 

обем ≤ 

7,0 

P ≤  600 Всички 5.0 (HC+NOx≤5.8)  0.10 6 
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Ета

п V 

IWP-v-8 

IWP-c-8 

Всичк

и 
P > 600 Всички 5.0 0.19 1.8 0.045 6 

_____________   

(1) 8,0 g/kWh за  ≤ 8 kw 

  (2) По избор, тези категории могат да бъдат сертифицирани за NOx + HC ниво от 5,8 g/kw.hr и PM 

ниво от 0.2 g/kW.hr 0,2 g/kw.hr 
 

Обосновка 

The Commission proposal does not align with any international marine engine standard and has emission limits based on on-highway technology 

for truck sized engines. These emission limit values are not applicable in a marine installation due to restrictions on cooling system design, surface 

temperature limitations and safety concerns. With the high costs involved, a valid business case for developing unique products at an affordable 

cost for this niche EU market could not be established. Without new products the sector would be reliant on maintaining existing engines with 

associated higher emissions. This amendment aligns inland waterways propulsion engine emission limit values with US 40CFR1042 marine 

emission limit regulation allowing engines developed for the US market to be supplied, yet still provides an 80% reduction in emissions from 

current inland waterway propulsion engine emission limits. 

 

 

Изменение  44 

Предложение за регламент 

Приложение ІІ – таблица II-6: Пределни стойности на емисиите в съответствие с етап V за категория двигатели IWA, определена 

в член 4, точка 6) 

 

Текст, предложен от Комисията 

Етап Подкатегор

ия на 

Диапазон 

на 

Тип на 

запалването на 

CO HC NOx Маса на 

прахови

PN A 
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двигателя мощност двигателя те 

частици 

  kW  g/kW

h 

g/kW

h 

g/kWh g/kWh #/k

Wh 

 

Етап V 
IWA-v-1 

IWA-c-1 
560≤P<10

00 
Всички 3,50 0,19 1,20 0,02 

1x10
12 6,00 

Етап V 
IWA-v-2 

IWA-c-2 
P≥1000 Всички 3,50 0,19 0,40 0,01 

1x10
12 

6,00 

 

 

Изменение  

Етап 

Подкатегор

ия на 

двигателя 

Обем на 

двигател

я 

Нетна 

диапазо

нна 

мощност 

Тип на 

запалва

нето на 

двигател

я 

CO HC NOx 

Маса на 

праховите 

частици 

A 

     (L/cyl) kW   g/kWh 
g/kW

h 
g/kWh g/kWh   

Етап V 
IWA-v-1 

IWA-c-1 
обем < 

0.9 
P < 19 Всички 6.6(1) (HC+NOx≤7.5) 0.4 6 

Етап V 
IWA-v-2 

IWA-c-2 
обем < 

0.9 

19 ≤ P 

<37 
Всички 5.5 

(HC+NOx≤4.7) 

(2) 
0.3(2) 6 

Етап V 
IWA-v-3 

IWA-c-3 

обем < 

0.9 

37 ≤ P < 

75 
Всички 5.0 

(HC+NOx≤4.7) 

(2) 
0.3(2) 6 
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Етап V 
IWA-v-4 

IWA-c-4 

обем < 

0.9 

75 ≤ P < 

600 
Всички 5.0 (HC+NOx≤5.4) 0.14 6 

Етап V 
IWA-v-5 

IWA-c-5 

0.9 ≤ 

обем < 

1.2 

P ≤  600 Всички 5.0 (HC+NOx≤5.4) 0.12 6 

Етап V 
IWA-v-6 

IWA-c-6 

1.2 ≤ 

обем ≤ 

3.5 

P ≤  600 Всички 5.0 (HC+NOx≤5.6) 0.10 6 

Етап V 
IWA-v-7 

IWA-c-7 

3,5 ≤ 

обем ≤ 

7,0 

P ≤  600 Всички 5.0 (HC+NOx≤5.8)  0.10 6 

Етап V 
IWA-v-8 

IWA-c-8 
Всички P > 600 Всички 5.0 0.19 1.8 0.045 6 

______________ 

(1) 8,0 g/kWh за  ≤ 8 kw 

(2) По избор, тези категории могат да бъдат сертифицирани за NOx + HC ниво от 5,8 g/kw.hr и PM ниво от 0.2 g/kW.hr 0,2 g/kw.hr 
 

Обосновка 

Монтираните спомагателни двигатели имат едни и същи ограничаващи инсталацията ограничения като двигателите за задвижване. 

Поради това производителите на двигатели използва в значителна степен един и същи двигател като двигателя за задвижване със 

спомагателна цел и следователно са приложими същите норми за допустими стойности на емисиите.  Това е признато в Регламент 

40CFR1042 на САЩ, който прилага едни и същи норми за допустими емисии за задвижващи двигатели и за спомагателни двигатели. 
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