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ВЪВЕДЕНИЕ 

С Директива 2013/53/ЕС
1
 се определят изисквания относно проектирането и 

производството на плавателни съдове за отдих и плавателни съдове за лично ползване, 

както и правила за свободното им движение в Съюза. С член 47 от посочената 

директива на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове, за 

да изменя:  

 част Б, раздел 2, точки 2.3, 2.4 и 2.5 и раздел 3, както и част В, раздел 3 от 

приложение I — отнасящи се съответно за циклите на изпитване на двигателите на 

морските плавателни съдове, прилагането на фамилия двигатели и избора на базов 

двигател, горивата за изпитване и трайността — с цел да бъдат отчетени напредъкът 

в техническите познания и новите научни данни (член 47, буква а), подточка i);  

 приложения VII и IX — съответно „Оценяване на съответствието на производството 

по отношение на емисиите на отработени газове и излъчването на шум“ и 

„Техническа документация“ — с цел да бъдат отчетени напредъкът в техническите 

познания и новите научни данни (член 47, буква а), подточка ii);  

 приложение V — в което се определят изискванията за „равностойно съответствие, 

основано на оценяване на етапа след построяването“ — с цел да се отчетат 

напредъкът в техническите познания, възможността за подходящо осигуряване на 

равностойно съответствие и новите научни данни  (член 47, буква б). 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ 

Настоящият доклад се представя съгласно изискването в член 48, параграф 2 от 

Директива 2013/53/ЕС. В съответствие с посочената разпоредба правомощието да 

приема делегирани актове се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано 

от 17 януари 2014 г., като Комисията се задължава да изготви доклад относно 

делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на 

петгодишния срок. 

УПРАЖНЯВАНЕ НА ДЕЛЕГИРАНЕТО 

След влизането в сила на Директива 2013/53/ЕС Комисията не се е възползвала от 

посоченото правомощие. До момента не е приет нито един делегиран акт. 

Същевременно основанията, мотивирали решението на съзаконодателите да делегират 

на Комисията правомощието да приема делегирани актове, остават в сила и в бъдеще 

може да се наложи Комисията действително да се възползва от това правомощие. Така 

например в директивата се определят циклите на изпитване за бензиновите и за 

дизеловите двигатели на морските плавателни съдове, но не се посочва цикъл на 

изпитване за технология за хибридни двигатели за морски плавателни съдове. Това е 

нова технология при морските плавателни съдове, съчетаваща двигатели с вътрешно 
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горене и електрическо задвижване. С оглед на това Комисията може да се възползва от 

посоченото правомощие, за да въведе цикли на изпитване за хибридни двигатели за 

морските плавателни съдове. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Въпреки че до момента не е приела нито един делегиран акт, Комисията счита, че 

делегирането на правомощия съгласно посоченото в член 47 от Директива 2013/53/ЕС 

следва да бъде продължено. Съгласно предвиденото в член 48 от посочената директива 

„делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква 

продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу 

подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок“. 


