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КРАТКА ОБОСНОВКА 

На 27 януари 2016 г. Европейската комисия публикува своето предложение относно 

изискванията за одобряването на типа и надзора на пазара на моторни превозни 

средства и техните ремаркета, понастоящем определени в Директива 2007/46/ЕО. 

Като част от ангажиментите на Комисията, поети в нейния план за действие CARS2020, 

системата на Съюза за одобряване на типа на моторните превозни средства беше 

подложена през 2013 г. на цялостна проверка за пригодност. Резултатите показаха, че 

макар настоящата система да е постигнала до известна степен целите на политиката, тя 

беше широко критикувана след скандала с манипулирането на софтуера на 

„Фолксваген“. Докладчикът счита, че е от съществено значение да се укрепи системата 

за одобряване на типа, по-специално чрез въвеждането на подходящи механизми за 

гарантиране на хармонизирано прилагане на процедурите във всички държави членки. 

Освен това е от съществено значение законодателството да функционира гладко и да не 

води до увеличаване на бюрокрацията нито за националните администрации, нито за 

промишлеността.  

Една от слабостите на настоящата система е разликата в тълкуването и строгостта на 

прилагане на изискванията от страна на държавите членки. Различията в тълкуването, 

които не са непременно недобросъвестни, и транспонирането на директивите са 

известно и често срещано явление, което подкопава вътрешния пазар и създава 

несигурност както за промишлеността, така и за потребителите. 

Последицата от тези слабости е не само липсата на съответствие, но те също така 

създават възможност за откровени измами и нарушаване на действащото 

законодателство. За съжаление вече станахме свидетели на няколко такива случая. С 

цел справяне с тези слабости, докладчикът обръща специално внимание на прилагането 

на по-строги механизми за надзор на пазара.  

Надзорът на пазара, което означава последващ контрол на превозните средства след 

пускането им на пазара, е слабото място в сега действащото законодателство и 

подобряването на този аспект е един от акцентите на настоящото предложение. 

Определят се ролята и отговорностите на правоприлагащите органи и стъпките, които е 

необходимо да бъдат предприети, когато неотговарящи на изискванията продукти са на 

пазара; елемент, който представлява необходимо подобрение. Докладчикът взема под 

внимание факта, че надзорът на пазара може да се осъществява от националните органи 

за надзор, но че Европейската комисия също ще играе определена роля.  

С цел по-добро адаптиране на регламента към променящите се условия в държавите 

членки, докладчикът предлага промени в системата за събиране на такси. Тъй като 

някои от държавите членки извършват ограничен брой одобрения на типа, 

финансирането на надзора на пазара не следва да бъде свързано с одобренията на типа, 

тъй като това би довело до риск от сериозни пропуски в надзора на пазара. С цел да се 

гарантира равнопоставеност и цялостен надзор на пазара в целия Съюз, държавите 

членки създават структури за събиране на такси, отразяващи условията на държавите 

членки за финансиране на дейностите за надзор на пазара.  

Предлагат се допълнителни пояснения относно финансирането на надзора на пазара. 
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Предвид факта, че държавите членки изграждат система за събиране на такси за 

покриване на разходите във връзка с надзора на пазара, разумно е също така тези 

разходи да бъдат поети от органите за надзор на пазара. 

С цел наистина да се гарантира надеждността на одобренията на типа, на всеки пет 

години те се проверяват от орган по одобряване на типа, различен от този, който ги 

издава. Това ще допринесе за премахването на различията в тълкуването между 

органите по одобряване на типа и ще осигури единно прилагане на законодателството. 

Също така се предлага укрепване на органите за одобрение и надзор на пазара, както и 

на отговорността на Комисията да предприема действия в случай на несъответствие. 

Изготвянето на ясни нормативни актове относно надзора на пазара в съчетание със 

строги санкции представлява сериозно и надеждно възпиращо средство срещу 

бъдещите опити за заобикаляне или нарушаване на изискванията. 

Техническите служби играят ключова роля за поддържането и спазването на високите 

технически и екологични стандарти и стандарти за безопасност на Съюза. Докладчикът 

е съгласен с Комисията, че е наложителна оценка и мониторинг на техническите 

служби. Тъй като обаче оценката и мониторингът могат да се извършват от национален 

орган по акредитация в някои държави членки, докладчикът желае да се гарантира, че 

тази възможност ще продължи да съществува и в бъдеще. Оценката на мониторинга 

следва също така да гарантира независимостта на техническата служба от 

производителя. С цел да се гарантира икономическа ефективност на техническите 

служби следва да бъде позволено да се конкурират на ценова база, поради което не се 

препоръчва цялостното отделяне, а вместо това следва да бъде поставен акцент върху 

надеждната оценка и мониторинга. 

Друго средство за гарантиране на хармонизирано и стриктно тълкуване на 

законодателството е механизмът за партньорски проверки на органите по одобряване 

на типа, при който националните органи обменят информация и координират своите 

оценки. По този начин органите по одобряване на типа могат да преодолеят 

евентуалните различия между тях в начина, по който осъществяват контрол. За да се 

гарантира обаче, че тези партньорски проверки няма да се превърнат в ненужно бреме 

и няма да доведат до по-високи разходи, се предлага честотата на  проверките да бъде 

намалена, освен ако не съществува причина да се счита, че е необходимо по-често 

извършване на партньорска проверка. 

ИЗМЕНЕНИЯ 

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните приканва 

водещата комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите да вземе предвид 

следните изменения: 

Изменение  1 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 1 – точка 43 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

(43) „излизащо от серийно 

производство превозно средство“ 

означава превозно средство, което е 

част от наличния автомобилен парк и 

което, поради влизането в сила на нови 

технически изисквания, по отношение 

на които не е бил одобрен неговият тип, 

не може или вече не може да бъдат 

предоставяно на пазара, регистрирано 

или пускано в употреба; 

(43) „излизащо от серийно 

производство превозно средство“ 

означава превозно средство, което е 

част от наличния автомобилен парк или 

което следва да бъде комплектувано и 

което, поради влизането в сила на нови 

технически изисквания, по отношение 

на които не е бил одобрен неговият тип, 

не може или вече не може да бъде 

предоставяно на пазара, регистрирано 

или пускано в употреба; 

Or. en 

Обосновка 

Превозните средства могат да бъдат произвеждани на множество етапи, които 

следва да се вземат предвид при определението за излизащи от серийно производство 

превозни средства. 

 

Изменение  2 

Предложение за регламент 

Член 6 – параграф 5 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

5. Държавите членки предприемат 

необходимите мерки, за да гарантират, 

че органите за надзор на пазара имат 

правомощия да влизат в помещенията 

на стопанските субекти, когато сметнат 

това за необходимо и оправдано, и да 

конфискуват необходимите образци от 

превозните средства, системите, 

компонентите и отделните технически 

възли за целите на изпитванията за 

съответствие. 

5. Държавите членки предприемат 

необходимите мерки, за да гарантират, 

че органите за надзор на пазара може 

да влизат в помещенията на стопанските 

субекти, когато сметнат това за 

необходимо и оправдано, и да 

конфискуват необходимите образци от 

превозните средства, системите, 

компонентите и отделните технически 

възли за целите на изпитванията за 

съответствие. Образците, 

конфискувани за целите на 

изпитванията, се заплащат от 

органите за надзор на пазара по 

пазарни цени чрез заплащане на 

покупната цена или на цената за 

тяхното наемане в зависимост от 

предвидената употреба на 
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въпросните образци. 

Or. en 

Обосновка 

Таксите за надзор на пазара са заплащат към момента на одобрение на типа. Ако на 

органите за надзор на пазара се разреши да не заплащат изпитваните образци, това 

би принудило производителя да заплаща двойно. 

 

Изменение  3 

Предложение за регламент 

Член 9 – параграф 1 – алинея 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Тези изпитвания и инспекции могат да 

се извършват върху нови превозни 

средства, доставяни от 

производителите или от стопанския 

субект, както е предвидено в параграф 

2 по-долу. 

Тези изпитвания и инспекции могат да 

се извършват върху нови превозни 

средства, системи, компоненти и 

отделни технически възли, които се 

заплащат по пазарни цени чрез 

заплащане на покупната цена или на 

цената за тяхното наемане в 

зависимост от предвидената 

употреба на въпросните превозни 

средства, системи, компоненти и 

отделни технически възли. 

Or. en 

Обосновка 

Таксите за надзор на пазара са заплащат към момента на одобрение на типа. Ако на 

органите за надзор на пазара се разреши да не заплащат изпитваните образци, това 

би принудило производителя да заплаща двойно. 

 

Изменение  4 

Предложение за регламент 

Член 9 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Производителите, притежаващи 

одобрения на типа, или стопанските 

субекти предоставят на Комисията при 

поискване статистически значим брой 

2. Производителите, притежаващи 

одобрения на типа, или стопанските 

субекти предоставят на Комисията при 

поискване статистически значим брой 
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от произведените превозни средства, 

системи, компоненти и отделни 

технически възли, избрани от 

Комисията, които са представителни за 

превозните средства, системите, 

компонентите и отделните технически 

възли, предназначени за пускане на 

пазара съгласно даденото одобрение на 

типа. Тези превозни средства, системи, 

компоненти и отделни технически възли 

се предоставят за изпитване по времето, 

на мястото и за периода, които 

Комисията е изискала. 

от произведените превозни средства, 

системи, компоненти и отделни 

технически възли, избрани от 

Комисията, които са представителни за 

превозните средства, системите, 

компонентите и отделните технически 

възли, предназначени за пускане на 

пазара съгласно въпросното одобрение 

на типа. Тези превозни средства, 

системи, компоненти и отделни 

технически възли се предоставят за 

изпитване по времето, на мястото и за 

периода, които Комисията е изискала. 

Образците от превозните средства, 

системите, компонентите и 

отделните технически възли, 

предоставени за изпитване, се 

заплащат от Комисията по пазарни 

цени чрез заплащане на покупната 

цена или на цената за тяхното 

наемане в зависимост от 

предвидената употреба на 

въпросните образци. 

Or. en 

Обосновка 

Таксите за надзор на пазара са заплащат към момента на одобрение на типа. Ако на 

органите за надзор на пазара или на Комисията се разреши да не заплащат 

изпитваните образци, това би принудило производителя да заплаща двойно. 

 

Изменение  5 

Предложение за регламент 

Член 9 – параграф 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Производителите на превозни 

средства оповестяват публично 

данните, необходими за провеждането 

на изпитвания с цел удостоверяване на 

съответствието от трети страни. 

Комисията приема актове за 

изпълнение, за да определи данните, 

подлежащи на публично оповестяване 

и условията за това оповестяване, като 

4. Производителите на превозни 

средства предоставят данните, 

необходими за провеждането на 

изпитвания с цел удостоверяване на 

съответствието от органите за надзор 

на пазара и от Комисията. Комисията 

приема актове за изпълнение, за да 

определи данните, подлежащи на 

предоставяне и условията за това, като 
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спазва предписанията за защита на 

търговските тайни и опазване на 

личните данни, залегнали в 

законодателството на Съюза и в 

националното законодателство. Такива 

актове за изпълнение се приемат в 

съответствие с процедурата по 

разглеждане, посочена в член 87, 

параграф 2. 

спазва предписанията за защита на 

търговските тайни и опазване на 

личните данни, залегнали в 

законодателството на Съюза и в 

националното законодателство. Такива 

актове за изпълнение се приемат в 

съответствие с процедурата по 

разглеждане, посочена в член 87, 

параграф 2. 

Or. en 

Обосновка 

Данните следва да се предоставят на съответните страни с цел да се гарантира 

адекватно провеждане на изпитванията. От съществено значение обаче е 

запазването на поверителност и защита на интелектуалната собственост. 

 

Изменение  6 

Предложение за регламент 

Член 17 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Когато дистрибуторът смята, че 

превозно средство, система, компонент 

или отделен технически възел не 

съответства на изискванията на 

настоящия регламент, той не 

предоставя на пазара, не регистрира и 

не пуска в употреба превозното 

средство, системата, компонента 

или отделния технически възел, 

докато те не бъдат приведени в 

съответствие. 

1. Когато дистрибуторът смята, че 

превозно средство, система, компонент 

или отделен технически възел не 

съответства на изискванията на 

настоящия регламент, той информира 

производителя и съответния орган за 

надзор на пазара за това. 

Or. en 

Обосновка 

От съществено значение е да бъдат предприети бързи действия, ако съществуват 

съмнения за несъответствие. Ето защо ако дистрибутор има подозрения за това, 

той следва да информира на ранен етап производителя и органите за надзор на 

пазара. В същото време отговорността на дистрибуторите следва да бъде 

пропорционална, тъй като предприетите действия биха могли да доведат до 

отговорност по отношение на производителите. 
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Изменение  7 

Предложение за регламент 

Член 30 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Държавите членки създават 

национална структура за събиране на 

такси за покриване на разходите за 

техните одобрения на типа и дейностите 

за надзор на пазара, както и за 

изпитванията за одобряване на типа 

и изпитванията и инспекциите за 

съответствие на производството, 

извършвани от техническите 

служби, определени от тях. 

1. Държавите членки създават 

национална структура за събиране на 

такси за покриване на разходите за 

техните одобрения на типа и дейностите 

за надзор на пазара. 

Or. en 

Обосновка 

Тъй като броят на даваните одобрения на типа е различен в отделните държави 

членки, не се препоръчва обвързване на финансирането за надзора на пазара с 

одобренията на типа, тъй като това би могло да доведе до недостатъчно 

финансиране на надзора на пазара. Вместо това държавите членки следва да имат 

свободата да създават собствена система за събиране на такси с цел да се 

гарантира осигуряването на необходимите средства. 

 

Изменение  8 

Предложение за регламент 

Член 30 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. С тези национални такси се 

облагат производителите, 

кандидатствали за одобряване на тип 

в съответната държава членка. 

Таксите не трябва да се събират 

непосредствено от техническите 

служби. 

заличава се 

Or. en 
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Обосновка 

Тъй като броят на даваните одобрения на типа е различен в отделните държави 

членки, не се препоръчва обвързване на финансирането за надзора на пазара с 

одобренията на типа, тъй като това би могло да доведе до недостатъчно 

финансиране на надзора на пазара. Вместо това държавите членки следва да имат 

свободата да създават собствена система за събиране на такси с цел да се 

гарантира осигуряването на необходимите средства. 

 

Изменение  9 

Предложение за регламент 

Член 30 – параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Националната структура за 

събиране на такси трябва да обхваща 

също разходите за изпитванията и 

инспекциите с цел удостоверяване на 

съответствието, извършени от 

Комисията съгласно член 9. Тези 

вноски се считат за външни целеви 

приходи в общия бюджет на 

Европейския съюз съгласно член 21, 

параграф 4 от Финансовия 

регламент26. 

заличава се 

__________________  

26 Регламент (ЕС, Евратом) 

№ 966/2012 на Европейския парламент 

и на Съвета от 25 октомври 2015 г. 

относно финансовите правила, 

приложими за общия бюджет на 

Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, 

Евратом) № 1605/2002 на Съвета 

(ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1–96). 

 

Or. en 

Обосновка 

Необходимите за дейностите на Комисията ресурси следва да бъдат намерени в 

рамките на бюджета на ЕС. 
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Изменение  10 

Предложение за регламент 

Член 30 – параграф 5 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

5. Комисията може да приема 

актове за изпълнение, с които да 

определя допълнителните средства, 

посочени в параграф 3, които трябва 

да се прилагат за националните 

такси, посочени в параграф 1. Такива 

актове за изпълнение се приемат в 

съответствие с процедурата по 

разглеждане, посочена в член 87, 

параграф 2. 

заличава се 

Or. en 

Обосновка 

Необходимите за дейностите на Комисията ресурси следва да бъдат намерени в 

рамките на бюджета на ЕС. 

 

Изменение  11 

Предложение за регламент 

Член 33 – заглавие 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Изтичане на валидността Периодични одити и изтичане на 

валидността 

Or. en 

Обосновка 

Като определя срок за одобренията на типа, Комисията взема ефективно решение 

относно жизнения цикъл на моделите превозни средства. В днешно време много от 

моделите имат по-дълъг жизнен цикъл и следователно се препоръчва система от 

одити, за да се гарантира премахване на ненужната бюрокрация. 

 

Изменение  12 

Предложение за регламент 

Член 33 – параграф 1 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Одобренията на типа на превозни 

средства, системи, компоненти и 

отделни технически възли се издават 

за ограничен период от 5 години, без 

възможност за продължаване на 

срока. Датата на изтичане на срока 

на действие се посочва в 

сертификата за одобряване на типа. 

След изтичане на срока на действие 
на сертификата за одобряване на типа, 

той може да бъде подновен въз основа 

на заявление от производителя и само 

след като органът по одобряването се 

е уверил, че типът на превозното 

средство, системата, компонента и 

отделния технически възел отговаря 

на всички изисквания по съответните 

регулаторни актове за нови превозни 

средства, системи, компоненти и 

отделни технически възли от този тип. 

1. Одобренията на типа на превозни 

средства са предмет на одит след 

период от пет години от тяхното 

първо одобрение или от последния 

одит. Одитът се извършва от орган 

по одобряването на типа, различен от 

този, който е издал одобрението. 

Одитът на сертификата за одобряване 

на типа включва проверка от органа по 

одобряването, че типът на превозното 

средство отговаря на всички изисквания 

по съответните регулаторни актове, 

които към този момент се прилагат 
за всички нови превозни средства от 

този тип. 

Or. en 

Обосновка 

Като определя срок за одобренията на типа, Комисията взема ефективно решение 

относно жизнения цикъл на моделите превозни средства. В днешно време много от 

моделите имат по-дълъг жизнен цикъл и следователно се препоръчва система от 

одити, за да се гарантира премахване на ненужната бюрокрация. За да се гарантира 

допълнително съответствие при прилагането на законодателството в целия Съюз, 

одобрението на типа се проверява от орган по одобряване на типа, различен от този, 

който е издал одобрението. 

 

Изменение  13 

Предложение за регламент 

Член 33 – параграф 1а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 1a. Ако органът, извършващ 

одита, посочен в параграф 1, установи 

нередности или несъответствия, той 

незабавно прилага коригиращи мерки, 

по целесъобразност. 
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Or. en 

Обосновка 

Като определя срок за одобренията на типа, Комисията взема ефективно решение 

относно жизнения цикъл на моделите превозни средства. В днешно време много от 

моделите имат по-дълъг жизнен цикъл и следователно се препоръчва система от 

одити, за да се гарантира премахване на ненужната бюрокрация. 

 

Изменение  14 

Предложение за регламент 

Член 33 – параграф 2 – уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. ЕС одобрението на типа на 

дадено превозно средство губи 

валидността си преди изтичането на 

неговия срок на действие във всеки от 

следните случаи: 

2. ЕС одобряването на типа за 

превозно средство губи валидността си 

във всеки от следните случаи: 

Or. en 

Обосновка 

Като определя срок за одобренията на типа, Комисията взема ефективно решение 

относно жизнения цикъл на моделите превозни средства. В днешно време много от 

моделите имат по-дълъг жизнен цикъл и следователно се препоръчва система от 

одити, за да се гарантира премахване на ненужната бюрокрация. 

 

Изменение  15 

Предложение за регламент 

Член 33 – параграф 5 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

5. Когато предстои даден 

сертификат за ЕС одобряване на 

типа за превозно средство, система, 

компонент или отделен технически 

възел да изгуби валидност, 

производителят незабавно 

нотифицира това на органа по 

одобряването, издал ЕС одобрението 

на типа. 

заличава се 
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Or. en 

Обосновка 

Като определя срок за одобренията на типа, Комисията взема ефективно решение 

относно жизнения цикъл на моделите превозни средства. В днешно време много от 

моделите имат по-дълъг жизнен цикъл и следователно се препоръчва система от 

одити, за да се гарантира премахване на ненужната бюрокрация. 

 

Изменение  16 

Предложение за регламент 

Член 33 – параграф 6 – алинея 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

След като получи нотификацията от 

производителя, органът по 

одобряването, издал ЕС одобрението на 

типа, съобщава незабавно на органите 

по одобряването на другите държави 

членки и на Комисията всяка 

информация, засягаща предоставянето 

на пазара, регистрацията или пускането 

в употреба на превозни средства, когато 

е целесъобразно. 

Органът по одобряването, издал или 

извършил одит на ЕС одобрението на 

типа, съобщава незабавно на органите 

по одобряването на другите държави 

членки и на Комисията всяка 

информация, засягаща предоставянето 

на пазара, регистрацията или пускането 

в употреба на превозни средства, когато 

е целесъобразно. 

Or. en 

Обосновка 

Като определя срок за одобренията на типа, Комисията взема ефективно решение 

относно жизнения цикъл на моделите превозни средства. В днешно време много от 

моделите имат по-дълъг жизнен цикъл и следователно се препоръчва система от 

одити, за да се гарантира премахване на ненужната бюрокрация. 

 

Изменение  17 

Предложение за регламент 

Член 41 – параграф 3 – алинея 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Органите по одобряването на държавите 

членки, посочени от производителя, в 

срок от три месеца от получаването на 

документите, посочени в параграф 2, 

решават дали приемат одобрението или 

Органите по одобряването на държавите 

членки, посочени от производителя, в 

срок от 60 дни от получаването на 

документите, посочени в параграф 2, 

решават дали приемат одобрението или 



 

PA\1098738BG.doc 15/29 PE585.489v01-00 

 BG 

не. не. 

Or. en 

Обосновка 

Настоящото законодателство предвижда 60 дни и Комисията не е представила 

аргументи защо е необходима промяна на този срок. 

 

Изменение  18 

Предложение за регламент 

Член 47 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Параграф 1 се прилага за 

комплектувани превозни средства за 

срок от 12 месеца, считано от 

датата, на която ЕС одобрението на 

типа е станало невалидно, а по 

отношение на напълно 

комплектуваните превозни средства 

— за срок от 18 месеца, считано от 

същата дата. 

заличава се 

Or. en 

Обосновка 

Този въпрос обикновено възниква единствено за единични случаи или за много малък 

брой превозни средства, при които поради различни причини не е извършена 

регистрация, и поради тази причина ограничаването на разрешения срок за 

регистрация на излизащи от серийно производство превозни средства би било излишна 

бюрократична формалност. 

 

Изменение  19 

Предложение за регламент 

Член 47 – параграф 5 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

5. Сертификатът за 

съответствие на превозните 

средства, които се предоставят на 

пазара, регистрират или пускат в 

употреба в съответствие с 

заличава се 
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настоящия член, включва специално 

вписване, показващо, че това са 

превозни средства, излизащи от 

серийно производство, както и 

датата, до която тези превозни 

средства могат да бъдат 

предоставяни на пазара, 

регистрирани или пускани в употреба 

в Съюза. 

Or. en 

Обосновка 

Не е възможно в момента на производство да се знае дали дадено превозно средство 

ще бъде излизащо от серийно производство превозно средство. 

 

Изменение  20 

Предложение за регламент 

Член 51 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Когато Комисията прецени, че 

националната мярка е оправдана, всички 

държави членки предприемат 

необходимите мерки, за да осигурят 

изтеглянето от своя пазар на 
несъответстващото превозно средство, 

система, компонент или отделен 

технически възел, и информират 

Комисията за това. Ако Комисията 

прецени, че националната мярка не е 

оправдана, съответната държава членка 

оттегля или изменя мярката в 

съответствие с решението на 

Комисията, посочено в параграф 1. 

2. Когато Комисията прецени, че 

националната мярка е оправдана, всички 

държави членки гарантират, че 

несъответстващото превозно средство, 

система, компонент или отделен 

технически възел подлежи на същата 

мярка и на техния пазар, и 

информират Комисията за това. Ако 

Комисията прецени, че националната 

мярка не е оправдана, съответната 

държава членка оттегля или изменя 

мярката в съответствие с решението на 

Комисията, посочено в параграф 1. 

Or. en 

Обосновка 

Важно е да се гарантира, че предприетите действия са единни и тъй като 

изтеглянето не е единственият наличен вариант, това следва да бъде пояснено. 
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Изменение  21 

Предложение за регламент 

Член 53 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Когато превозни средства, 

системи, компоненти или отделни 

технически възли, придружени от 

сертификат за съответствие или носещи 

маркировка за одобряване, не 

съответстват на одобрения тип, или не 

са в съответствие с настоящия 

регламент, или са били одобрени въз 

основа на неверни данни, органите по 

одобряването, органите за надзор на 

пазара или Комисията могат да 

предприемат необходимите 

ограничителни мерки в съответствие с 

член 21 от Регламент (ЕО) № 765/2008, 

за да забранят или ограничат 

предоставянето на пазара, 

регистрацията или пускането в употреба 

на несъответстващите превозни 

средства, системи, компоненти или 

отделни технически възли, или да ги 

изтеглят от този пазар, или да ги 

изземат от употреба, включително чрез 

отменяне на одобрението на типа от 

органа по одобряване, издал ЕС 

одобрението на типа, докато 

съответният стопански субект не 

предприеме всички подходящи 

коригиращи мерки, за да гарантира, че 

превозните средства, системите, 

компонентите или отделните 

технически възли са приведени в 

съответствие. 

1. Когато превозни средства, 

системи, компоненти или отделни 

технически възли, придружени от 

сертификат за съответствие или носещи 

маркировка за одобряване, не 

съответстват на одобрения тип, или не 

са в съответствие с настоящия 

регламент, или са били одобрени въз 

основа на неверни данни, органите по 

одобряването, органите за надзор на 

пазара или Комисията предприемат 

необходимите ограничителни мерки в 

съответствие с член 21 от Регламент 

(ЕО) № 765/2008, за да забранят или 

ограничат предоставянето на пазара, 

регистрацията или пускането в употреба 

на несъответстващите превозни 

средства, системи, компоненти или 

отделни технически възли, или да ги 

изтеглят от този пазар, или да ги 

изземат от употреба, включително чрез 

отменяне на одобрението на типа от 

органа по одобряване, издал ЕС 

одобрението на типа, докато 

съответният стопански субект не 

предприеме всички подходящи 

коригиращи мерки, за да гарантира, че 

въпросните превозни средства, 

системи, компоненти или отделни 

технически възли са приведени в 

съответствие. 

Or. en 

Обосновка 

Не следва да има никаква неяснота по отношение на задължението за предприемане 

на действия в случай на несъответствия. 
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Изменение  22 

Предложение за регламент 

Член 54 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. В случай че орган по одобряване 

или орган за надзор на пазара установи, 

че превозни средства, системи, 

компоненти или отделни технически 

възли не са в съответствие с настоящия 

регламент, или че одобрението на типа е 

издадено въз основа на неверни данни, 

или че превозни средства, системи, 

компоненти или отделни технически 

възли, придружени от сертификат за 

съответствие или носещи маркировка за 

одобряване, не съответстват на 

одобрения тип, той може да 

предприеме всички подходящи 

ограничителни мерки в съответствие с 

член 53, параграф 1. 

1. В случай че орган по одобряване 

или орган за надзор на пазара установи, 

че превозни средства, системи, 

компоненти или отделни технически 

възли не са в съответствие с настоящия 

регламент, или че одобрението на типа е 

издадено въз основа на неверни данни, 

или че превозни средства, системи, 

компоненти или отделни технически 

възли, придружени от сертификат за 

съответствие или носещи маркировка за 

одобряване, не съответстват на 

одобрения тип, той предприема всички 

подходящи ограничителни мерки в 

съответствие с член 53, параграф 1. 

Or. en 

Обосновка 

Не следва да има никаква неяснота по отношение на задължението за предприемане 

на действия в случай на несъответствия. 

 

Изменение  23 

Предложение за регламент 

Член 69 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Органът по одобряването може 

по всяко време, независимо дали по своя 

инициатива или въз основа на 

постъпило оплакване, или на оценка от 

техническа служба, да провери 

спазването от даден производител на 

разпоредбите на членове 65—70 и на 

условията, вписани в сертификата за 

достъп до информация за СБД и за 

ремонта и техническото обслужване, 

(Не се отнася до българския текст.) 



 

PA\1098738BG.doc 19/29 PE585.489v01-00 

 BG 

определени в допълнение 1 към 

приложение XVIII. 

Or. en 

Обосновка 

С цел да се гарантира последователна и интегрирана система, единствено органът, 

издал одобрението на типа за превозното средство, следва да има право да 

удостовери спазването от страна на производителя на задължението за 

предоставяне на достъп до информация за ремонта и техническото обслужване. 

 

Изменение  24 

Предложение за регламент 

Член 69 – параграф 2 – алинея 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

В случай че органът по одобряването 

установи, че производителят не е 

изпълнил задълженията си относно 

достъпа до информация за СБД и за 

ремонта и техническото обслужване на 

превозните средства, органът по 

одобряването, издал съответното 

одобрение на типа, предприема 

подходящи коригиращи мерки за 

подобряване на ситуацията. 

В случай че органът по одобряването 

установи, че производителят не е 

изпълнил задълженията си относно 

достъпа до информация за СБД и за 

ремонта и техническото обслужване на 

превозните средства, той предприема 

подходящи коригиращи мерки за 

подобряване на ситуацията. 

Or. en 

Обосновка 

С цел да се гарантира последователна и интегрирана система, единствено органът, 

издал одобрението на типа за превозното средство, следва да има право да 

удостовери спазването от страна на производителя на задължението за 

предоставяне на достъп до информация за ремонта и техническото обслужване. 

 

Изменение  25 

Предложение за регламент 

Член 71 – параграф 1 – алинея 1a (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Държавите членки може да решат, 

че оценката и мониторингът на 
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технически служби, а когато е 

уместно на подизпълнители или 

поделения на тези технически 

служби, трябва да се извършват от 

национален орган по акредитация по 

смисъла на и в съответствие с 

Регламент (ЕО) № 765/2008. 

Or. en 

Обосновка 

Както съществува практика в някои от държавите членки, следва да бъде възможно 

държавите членки да гарантират, че оценката и мониторингът на техническите 

служби се провеждат от национален орган по акредитация по смисъла на и в 

съответствие с Регламент (ЕО) № 765/2008. 

 

Изменение  26 

Предложение за регламент 

Член 71 – параграф 8 – алинея 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Органът по одобряване на типа се 

подлага на партньорска проверка от два 

други органа по одобряване на типа от 

други държави членки на всеки две 

години. 

Органът по одобряване на типа се 

подлага на партньорска проверка от два 

други органа по одобряване на типа от 

други държави членки на всеки пет 

години. 

Or. en 

Обосновка 

Органите по одобряване на типа са различни по размер и отделните органи са 

изложени на риск да бъдат подложени на ненужно голяма административна 

тежест, ако честотата на партньорските проверки от други органи по одобряване 

на типа е твърде висока. С цел да се компенсира по-ниската честота, на Комисията 

следва да бъде дадено пълномощие да инициира партньорски проверки, ако е налице 

причина да смята, че това е необходимо. 

 

Изменение  27 

Предложение за регламент 

Член 71 – параграф 8 – алинея 1a (нова) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Комисията може да инициира по-

чести партньорски проверки на даден 

орган по одобряване на типа, ако е 

налице причина да се смята, че са 

необходими допълнителни проверки 

на този орган по одобряване на типа. 

Or. en 

Обосновка 

Органите по одобряване на типа са различни по размер и отделните органи са 

изложени на риск да бъдат подложени на ненужно голяма административна 

тежест, ако честотата на партньорските проверки от други органи по одобряване 

на типа е твърде висока. С цел да се компенсира по-ниската честота, на Комисията 

следва да бъде дадено пълномощие да инициира партньорски проверки, ако е налице 

причина да смята, че това е необходимо. 

 

Изменение  28 

Предложение за регламент 

Член 74 – параграф 1 – уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Техническата служба трябва да е 

в състояние да осъществява всички 

дейности, за чието изпълнение 

кандидатства да получи правомощия в 

съответствие с член 72, параграф 1. Тя 

трябва да докаже на органа по 

одобряване на типа, че отговаря на 

всички изброени по-долу критерии: 

1. Техническата служба трябва да е 

в състояние да осъществява всички 

дейности, за чието изпълнение 

кандидатства да получи правомощия в 

съответствие с член 72, параграф 1. Тя 

трябва да докаже на органа по 

одобряване на типа или, в случай на 

акредитация, на националния орган 

по акредитация, че отговаря на всички 

изброени по-долу критерии: 

Or. en 

Обосновка 

Ако оценката е извършена от национален орган по акредитация, техническата 

служба следва да докаже своята компетентност пред този орган. 
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Изменение  29 

Предложение за регламент 

Член 75 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Със съгласието на определящия 

ги орган по одобряване на типа 

техническите служби могат да възлагат 

на подизпълнители някои от 

категориите дейности, за чието 

извършване те са били определени 

съгласно член 72, параграф 1, или да 

предоставят извършването на тези 

дейности на свое поделение. 

1. Със съгласието на определящия 

ги орган по одобряване на типа или, в 

случай на акредитация, на 

националния орган по акредитация, 

техническите служби могат да възлагат 

на подизпълнители някои от 

категориите дейности, за чието 

извършване те са били определени 

съгласно член 72, параграф 1, или да 

предоставят извършването на тези 

дейности на свое поделение. 

Or. en 

Обосновка 

Както съществува практика в някои от държавите членки, следва да бъде възможно 

държавите членки да гарантират, че оценката и мониторингът на техническите 

служби се провеждат от национален орган по акредитация по смисъла на и в 

съответствие с Регламент (ЕО) № 765/2008. 

 

Изменение  30 

Предложение за регламент 

Член 75 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Когато техническа служба 

възлага конкретни задачи от 

категориите дейности, за които е била 

определена, на подизпълнители или на 

поделения, тя гарантира, че 

подизпълнителят или поделението 

отговаря на изискванията, посочени в 

членове 73 и 74, и информира органа по 

одобряването на типа за това. 

2. Когато техническа служба 

възлага конкретни задачи от 

категориите дейности, за които е била 

определена, на подизпълнители или на 

поделения, тя гарантира, че 

подизпълнителят или поделението 

отговаря на изискванията, посочени в 

членове 73 и 74, и информира органа по 

одобряването на типа или, в случай на 

акредитация, националния орган по 

акредитация за това. 

Or. en 
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Обосновка 

Както съществува практика в някои от държавите членки, следва да бъде възможно 

държавите членки да гарантират, че оценката и мониторингът на техническите 

служби се провеждат от национален орган по акредитация по смисъла на и в 

съответствие с Регламент (ЕО) № 765/2008. 

 

Изменение  31 

Предложение за регламент 

Член 75 – параграф 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Техническите служби съхраняват 

на разположение на органа по 

одобряването на типа съответните 

документи относно оценката на 

квалификацията на подизпълнителя или 

на поделението и относно задачите, 

изпълнени от тях. 

4. Техническите служби съхраняват 

на разположение на органа по 

одобряването на типа или, в случай на 

акредитация, на националния орган 

по акредитация съответните 

документи относно оценката на 

квалификацията на подизпълнителя или 

на поделението и относно задачите, 

изпълнени от тях. 

Or. en 

Обосновка 

Както съществува практика в някои от държавите членки, следва да бъде възможно 

държавите членки да гарантират, че оценката и мониторингът на техническите 

служби се провеждат от национален орган по акредитация по смисъла на и в 

съответствие с Регламент (ЕО) № 765/2008. 

 

Изменение  32 

Предложение за регламент 

Член 77 – параграф 1 – алинея 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Преди да определи дадена техническа 

служба, органът по одобряването на 

типа я оценява в съответствие с 

контролен списък за оценка, който 

обхваща най-малко изискванията, 

изброени в допълнение 2 към 

приложение V. Оценката включва 

оценка на място на помещенията на 

Преди да определи дадена техническа 

служба, органът по одобряването на 

типа или, в случай на акредитация, 

националният орган по акредитация 
я оценява в съответствие с контролен 

списък за оценка, който обхваща най-

малко изискванията, изброени в 

допълнение 2 към приложение V. 
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кандидатстващата техническа служба, и, 

когато е уместно, на всяко дъщерно 

дружество или подизпълнител, 

разположени на територията на Съюза 

или извън нея. 

Оценката включва оценка на място на 

помещенията на кандидатстващата 

техническа служба, и, когато е уместно, 

на всяко дъщерно дружество или 

подизпълнител, разположени на 

територията на Съюза или извън нея. 

Or. en 

Обосновка 

Както съществува практика в някои от държавите членки, следва да бъде възможно 

държавите членки да гарантират, че оценката и мониторингът на техническите 

служби се провеждат от национален орган по акредитация по смисъла на и в 

съответствие с Регламент (ЕО) № 765/2008. 

 

Изменение  33 

Предложение за регламент 

Член 77 – параграф 1 – алинея 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Представители на органите по 

одобряване на типа от най-малко две 

други държави членки, съгласувано с 

определящия орган по одобряване на 

държавата членка, където е установена 

кандидатстващата техническа служба, и 

заедно с представител на Комисията, 

формират група за съвместна оценка и 

участват в оценката на 

кандидатстващата техническа служба, 

включително в оценката на място. 

Определящият орган по одобряване на 

типа на държавата членка, където е 

установена кандидатстващата 

техническа служба, предоставя на тези 

представители навременен достъп до 

документите, необходими за оценка на 

кандидатстващата техническа служба. 

Представители на органите по 

одобряване на типа от най-малко две 

други държави членки, които са 

компетентни да извършват оценка на 

техническите служби, съгласувано с 

определящия орган по одобряване или, 

в случай на акредитация, с 

националния орган по акредитация на 

държавата членка, където е установена 

кандидатстващата техническа служба, и 

заедно с представител на Комисията, 

формират група за съвместна оценка и 

участват в оценката на 

кандидатстващата техническа служба, 

включително в оценката на място. 

Определящият орган по одобряване на 

типа или, в случай на акредитация, 

националният орган по акредитация 
на държавата членка, където е 

установена кандидатстващата 

техническа служба, предоставя на тези 

представители навременен достъп до 

документите, необходими за оценка на 

кандидатстващата техническа служба. 
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Or. en 

Обосновка 

Както съществува практика в някои от държавите членки, следва да бъде възможно 

държавите членки да гарантират, че оценката и мониторингът на техническите 

служби се провеждат от национален орган по акредитация по смисъла на и в 

съответствие с Регламент (ЕО) № 765/2008. 

 

Изменение  34 

Предложение за регламент 

Член 77 – параграф 11 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

11. Валидността на определянето 

на техническите служби се 

ограничава най-много на пет години. 

заличава се 

Or. en 

Обосновка 

В член 80 е предвиден непрекъснат мониторинг, а оценката се извършва поне веднъж 

на всеки 30 месеца. Важно е на техническите служби или на органите на държавите 

членки да не се налага ненужна административна тежест или разходи. 

 

Изменение  35 

Предложение за регламент 

Член 80 – параграф 1 – алинея 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Органът по одобряване на типа 

извършва непрекъснат мониторинг на 

техническите служби, за да се гарантира 

съответствието с изискванията, 

предвидени в членове 72—76, членове 

84 и 85 и допълнение 2 към приложение 

V към настоящия регламент. 

Органът по одобряване на типа или, в 

случай на акредитация, 

националният орган по акредитация 
извършва непрекъснат мониторинг на 

техническите служби, за да се гарантира 

съответствието с изискванията, 

предвидени в членове 72 – 76, 

членове 84 и 85 и допълнение 2 към 

приложение V към настоящия 

регламент. 

Or. en 
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Обосновка 

Както съществува практика в някои от държавите членки, следва да бъде възможно 

държавите членки да гарантират, че оценката и мониторингът на техническите 

служби се провеждат от национален орган по акредитация по смисъла на и в 

съответствие с Регламент (ЕО) № 765/2008. 

 

Изменение  36 

Предложение за регламент 

Член 80 – параграф 1 – алинея 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Техническите служби предоставят при 

поискване цялата съответна 

информация и документация, 

необходима на органа по одобряване на 

типа, за да може да провери 

съответствието с тези изисквания. 

Техническите служби предоставят при 

поискване цялата съответна 

информация и документация, 

необходима на органа по одобряване на 

типа или, в случай на акредитация, на 

националния орган по акредитация, за 

да може да провери съответствието с 

тези изисквания. 

Or. en 

Обосновка 

Както съществува практика в някои от държавите членки, следва да бъде възможно 

държавите членки да гарантират, че оценката и мониторингът на техническите 

служби се провеждат от национален орган по акредитация по смисъла на и в 

съответствие с Регламент (ЕО) № 765/2008. 

 

Изменение  37 

Предложение за регламент 

Член 80 – параграф 1 – алинея 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Техническите служби незабавно 

информират органа по одобряване на 

типа за всякакви промени, отнасящи се 

по-конкретно до техния персонал, 

съоръжения, поделения или 

подизпълнители, които могат да 

повлияят на съответствието с 

изискванията, предвидени в членове 

72—76, членове 84 и 85 и допълнение 2 

Техническите служби незабавно 

информират органа по одобряване на 

типа, или, в случай на акредитация, 

националния орган по акредитация за 

всякакви промени, отнасящи се по-

конкретно до техния персонал, 

съоръжения, поделения или 

подизпълнители, които могат да 

повлияят на съответствието с 
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към приложение V към настоящия 

регламент, или тяхната способност да 

изпълняват задачите по оценяване на 

съответствието, отнасящи се до 

превозни средства, системи, компоненти 

и отделни технически възли, за които са 

били определени. 

изискванията, предвидени в членове 72 

– 76, членове 84 и 85 и допълнение  към 

приложение V към настоящия 

регламент, или тяхната способност да 

изпълняват задачите по оценяване на 

съответствието, отнасящи се до 

превозни средства, системи, компоненти 

и отделни технически възли, за които са 

били определени. 

Or. en 

Обосновка 

Както съществува практика в някои от държавите членки, следва да бъде възможно 

държавите членки да гарантират, че оценката и мониторингът на техническите 

служби се провеждат от национален орган по акредитация по смисъла на и в 

съответствие с Регламент (ЕО) № 765/2008. 

 

Изменение  38 

Предложение за регламент 

Член 80 – параграф 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Пет години след 

нотифицирането на дадена 

техническа служба, и на всеки пет 

години след това, от органа по 

одобряване на типа на държавата 

членка, в която е създадена 

техническата служба, и от групата 

за съвместна оценка се извършва 

оценка дали техническата служба 

продължава да отговаря на 

изискванията, предвидени в членове 

72—76, членове 84 и 85 и допълнение 2 

към приложение V, определена 

съгласно процедурата, описана в член 

77, параграфи 1—4. 

заличава се 

Or. en 

Обосновка 

Системата за постоянен мониторинг и редовните оценки, предвидени в настоящия 

член, премахват необходимостта от петгодишни цикли и следва да бъдат 



 

PE585.489v01-00 28/29 PA\1098738BG.doc 

BG 

премахнати с цел да се гарантира, че законодателството не добавя ненужна 

бюрокрация. 

 

Изменение  39 

Предложение за регламент 

Член 90 – параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Сумите, събрани като 

административни глоби, се разглеждат 

като приходи в общия бюджет на 

Европейския съюз. 

3. Сумите, събрани като 

административни глоби, се разглеждат 

като приходи в общия бюджет на 

Европейския съюз и намаляват дела на 

свързаните с брутния национален 

доход (БНД) вноски на държавите 

членки в бюджета на Съюза. 

Or. en 

Обосновка 

Административните глоби не следва да бъдат добавяни към бюджета на ЕС. Вместо 

това те се използват за намаляване на дела на вноските, свързани с БНД, на 

държавите членки. 

 

Изменение  40 

Предложение за регламент 

Член 91 – параграф 1 – точка 6 

Регламент (ЕО) № 715/2007 

Член 11а – параграф 1 – буква б 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) стойностите за емисиите на 

CO2 и за разхода на гориво, определени 

чрез приложимата процедура за 

изпитване, са представителни за 

емисиите, измервани в реални условия 

на шофиране. 

заличава се 

Or. en 

Обосновка 

Съпоставката на стойностите за разхода на гориво и за емисиите на СО2 при 

одобряване на вида би могла да бъде много сложна, тъй като резултатите от 
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изпитването за емисиите, които се отделят при реално движение, могат да се 

различават по различно време. Приканвам Комисията да обясни начина, по който 

могат да бъдат включени реалните условия на шофиране, като същевременно се 

гарантира надеждността на процедурата. В случай, че това не може да бъде 

сторено, разпоредбата следва да бъде заличена от предложението. 

 


