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Изменение 9
Виржини Жорон

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Изискванията за одобрение на 
типа по отношение на емисиите от 
моторните превозни средства по 
отношение на емисиите постепенно 
бяха направени значително по-строги с 
въвеждането на нормите Евро и 
тяхното последващо преразглеждане. 
Въпреки че като цяло превозните 
средства реализираха значително 
намаляване на емисиите в целия обхват 
на регулираните замърсители, това не е 
така при емисиите на NOx от 
дизеловите двигатели или при 
частиците при бензиновите двигатели с 
директно впръскване, които се монтират 
по-специално на лекотоварните 
превозни средства. Поради това са 
необходими действия за коригиране на 
тази ситуация.

(3) Изискванията за одобрение на 
типа на моторните превозни средства по 
отношение на емисиите постепенно 
станаха значително по-строги с 
въвеждането на стандартите „Евро“ и 
тяхното последващо преразглеждане. 
Въпреки че като цяло превозните 
средства реализираха значително 
намаляване на емисиите в целия обхват 
на регулираните замърсители, това не е 
валидно при емисиите на NOx от 
дизеловите двигатели или при 
частиците при бензиновите двигатели с 
директно впръскване, които се монтират 
по-специално на лекотоварните 
превозни средства. Поради това е 
необходимо да се предприемат мерки 
за коригиране на това положение, без 
същевременно да се санкционират 
лицата, които вече притежават 
превозни средства с дизелови 
двигатели или превозни средства с 
директно впръскване на гориво.

Or. fr

Изменение 10
Виржини Жорон

Предложение за регламент
Съображение 3 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а) Прозрачността на 
информацията по отношение на 
ремонта за участниците във 
вътрешния пазар е важна ценност на 
Съюза, особено за европейците, които 
имат намерение да продават или да 
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купуват употребявани автомобили в 
Европа.

Or. fr

Изменение 11
Моника Беньова, Брандо Бенифеи, Мария Грапини, Мариа Мануел Лейтан 
Маркеш, Кристел Шалдемозе, Алекс Аджус Салиба

Предложение за регламент
Съображение 3 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3a) Достъпът до информация за 
ремонта и поддръжката на 
превозните средства за независими 
оператори е от решаващо значение за 
възстановяване на доверието на 
потребителите.

Or. en

Изменение 12
Моника Беньова, Брандо Бенифеи, Мария Грапини, Мариа Мануел Лейтан 
Маркеш, Кристел Шалдемозе, Алекс Аджус Салиба

Предложение за регламент
Съображение 3 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3б) Неотдавнашните нарушения 
от страна на производителите на 
съществуващата правна рамка, 
включително правните задължения 
съгласно Регламент (ЕО) № 715/2007, 
показаха липсата на механизми за 
контрол и правоприлагане. 
Потребителите не са получили 
задоволително обезщетение, защото 
дори в случаите, когато такова 
обезщетение е било предоставено, 
превозните средства не са били 
приведени в съответствие със 
стандартите Евро 5 и Евро 6. Тъй 
като все по-честите забрани на 
дизелови автомобили в европейските 



AM\1193838BG.docx 5/12 PE644.807v01-00

BG

градове въздействат върху 
всекидневния живот на гражданите, 
адекватни мерки за обезщетение биха 
били повторното оборудване на 
засегнатите превозни средства с най-
новите технологии за обработка на 
отработилите газове („смяна на 
хардуера“) или предлагането на 
премии за конверсия, в случай че 
потребителят поиска да смени 
закупеното превозно средство за по-
екологичен модел.

Or. en

Изменение 13
Евжен Тошеновски

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) С оглед да се спомогне за 
постигане на целите на Съюза за 
качеството на въздуха и да се намалят 
емисиите от превозните средства, на 
Комисията следва да се делегира 
правомощието да приема актове в 
съответствие член 290 от Договора за 
функционирането на Европейския 
(ДФЕС) по отношение на подробните 
правила относно конкретни процедури, 
изпитвания и изисквания на 
одобряването на типа. Това делегиране 
следва да включва допълване на 
Регламент № 715/2007 чрез такива 
преразгледани правила, както и на 
изпитвателните цикли, използвани за 
измерване на емисиите; изисквания за 
прилагане на забраната за използване на 
измервателни коригиращи устройства, 
които намаляват ефективността на 
системите за контрол на емисиите; 
мерки, необходими за прилагане на 
задължението на производителя да 
осигурява неограничен и 
стандартизиран достъп до 
информацията за ремонта и 

(11) С оглед да се спомогне за 
постигане на целите на Съюза за 
качеството на въздуха и да се намалят 
емисиите от превозните средства, на 
Комисията следва да се делегира 
правомощието да приема актове в 
съответствие член 290 от Договора за 
функционирането на Европейския 
(ДФЕС) по отношение на подробните 
правила относно конкретни процедури, 
изпитвания и изисквания на 
одобряването на типа. Това делегиране 
следва да включва допълване на 
Регламент № 715/2007 чрез такива 
преразгледани правила, както и на 
изпитвателните цикли, използвани за 
измерване на емисиите; изисквания за 
прилагане на забраната за използване на 
измервателни коригиращи устройства, 
които намаляват ефективността на 
системите за контрол на емисиите; 
приемане на преразгледана процедура 
за измерване на прахови частици. 
Независимо от краткия срок между 
влизането в сила на настоящия 
регламент и отмяната на 



PE644.807v01-00 6/12 AM\1193838BG.docx

BG

техническото обслужване на 
превозното средство; приемане на 
преразгледана процедура за измерване 
на прахови частици. Делегирането 
следва освен това да включва и 
изменение на Регламент (ЕО) 
№ 715/2007 с цел преразглеждане на 
окончателните коефициенти на 
съответствие в посока на 
намаляването и, за да се отрази 
техническият напредък при PEMS и 
преработване на граничните 
стойности, основани на масата на 
частиците, и въвеждане на гранични 
стойности, основаващи се на броя на 
частиците. От особена важност е по 
време на подготвителната си работа 
Комисията да проведе подходящи 
консултации, включително на експертно 
равнище, и тези консултации да 
бъдат проведени в съответствие с 
принципите, заложени в 
Междуинституционалното 
споразумение за по-добро 
законотворчество от 13 април 2016 
година. По-специално, с цел 
осигуряване на равно участие при 
подготовката на делегираните актове, 
Европейският парламент и Съветът 
получават всички документи 
едновременно с експертите от 
държавите членки, като техните 
експерти получават систематично 
достъп до заседанията на експертните 
групи на Комисията, занимаващи се с 
подготовката на делегираните актове.

разпоредбите относно информацията 
за ремонта и поддръжката (ИРП) с 
Регламент (ЕС) 2018/858, за целите на 
правната сигурност и за да се 
гарантира, че всички варианти са на 
разположение на законодателя, 
делегацията следва да включва и 
мерките, необходими за изпълнението 
на задължението на производителя да 
предоставя неограничен и 
стандартизиран достъп до 
информация за ремонта и 
техническото обслужване на 
превозните средства. Делегирането 
следва освен това да включва и 
изменение на Регламент (ЕО) 
№ 715/2007, за да се преразгледат 
окончателните коефициенти на 
съответствие с оглед на тяхното 
намаляване, да се отрази техническият 
напредък при PEMS, да се преработят 
граничните стойности, основани на 
масата на частиците, и да се въведат 
гранични стойности, основаващи се на 
броя на частиците. От особена важност 
е по време на подготвителната си работа 
Комисията да проведе подходящи 
консултации, включително на експертно 
равнище, в съответствие с принципите, 
заложени в Междуинституционалното 
споразумение за по-добро 
законотворчество от 13 април 2016 г. 
По-специално, с цел осигуряване на 
равно участие при подготовката на 
делегираните актове, Европейският 
парламент и Съветът получават всички 
документи едновременно с експертите 
от държавите членки, като техните 
експерти получават системно достъп 
до заседанията на експертните групи на 
Комисията, занимаващи се с 
подготовката на делегираните актове.

Or. en

Изменение 14
Катержина Конечна
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Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) С оглед да се спомогне за 
постигане на целите на Съюза за 
качеството на въздуха и да се намалят 
емисиите от превозните средства, на 
Комисията следва да се делегира 
правомощието да приема актове в 
съответствие член 290 от Договора за 
функционирането на Европейския 
(ДФЕС) по отношение на подробните 
правила относно конкретни процедури, 
изпитвания и изисквания на 
одобряването на типа. Това делегиране 
следва да включва допълване на 
Регламент № 715/2007 чрез такива 
преразгледани правила, както и на 
изпитвателните цикли, използвани за 
измерване на емисиите; изисквания за 
прилагане на забраната за използване на 
измервателни коригиращи устройства, 
които намаляват ефективността на 
системите за контрол на емисиите; 
мерки, необходими за прилагане на 
задължението на производителя да 
осигурява неограничен и 
стандартизиран достъп до 
информацията за ремонта и 
техническото обслужване на 
превозното средство; приемане на 
преразгледана процедура за измерване 
на прахови частици. Делегирането 
следва освен това да включва и 
изменение на Регламент (ЕО) 
№ 715/2007, за да се преразгледат 
окончателните коефициенти на 
съответствие с оглед на тяхното 
намаляване, за да се отрази 
техническият напредък при PEMS, да се 
преработят граничните стойности, 
основани на масата на частиците, и да се 
въведат гранични стойности, 
основаващи се на броя на частиците. От 
особена важност е по време на 
подготвителната си работа Комисията 
да проведе подходящи консултации, 

(11) С оглед да се спомогне за 
постигане на целите на Съюза за 
качеството на въздуха и да се намалят 
емисиите от превозните средства, на 
Комисията следва да се делегира 
правомощието да приема актове в 
съответствие член 290 от Договора за 
функционирането на Европейския 
(ДФЕС) по отношение на подробните 
правила относно конкретни процедури, 
изпитвания и изисквания на 
одобряването на типа. Това делегиране 
следва да включва допълване на 
Регламент № 715/2007 чрез такива 
преразгледани правила, както и на 
изпитвателните цикли, използвани за 
измерване на емисиите; изисквания за 
прилагане на забраната за използване на 
измервателни коригиращи устройства, 
които намаляват ефективността на 
системите за контрол на емисиите; 
приемане на преразгледана процедура за 
измерване на прахови частици. 
Делегирането следва освен това да 
включва и изменение на Регламент (ЕО) 
№ 715/2007, за да се преразгледат 
окончателните коефициенти на 
съответствие с оглед на тяхното 
намаляване, да се отрази техническият 
напредък при PEMS, да се преработят 
граничните стойности, основани на 
масата на частиците, и да се въведат 
гранични стойности, основаващи се на 
броя на частиците. От особена важност 
е по време на подготвителната си работа 
Комисията да проведе подходящи 
консултации, включително на експертно 
равнище, в съответствие с принципите, 
заложени в Междуинституционалното 
споразумение за по-добро 
законотворчество от 13 април 2016 г. 
По-специално, с цел осигуряване на 
равно участие при подготовката на 
делегираните актове, Европейският 
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включително на експертно равнище, в 
съответствие с принципите, заложени в 
Междуинституционалното 
споразумение за по-добро 
законотворчество от 13 април 2016 г. 
По-специално, с цел осигуряване на 
равно участие при подготовката на 
делегираните актове, Европейският 
парламент и Съветът получават всички 
документи едновременно с експертите 
от държавите членки, като техните 
експерти получават системно достъп до 
заседанията на експертните групи на 
Комисията, занимаващи се с 
подготовката на делегираните актове.

парламент и Съветът получават всички 
документи едновременно с експертите 
от държавите членки, като техните 
експерти получават системно достъп до 
заседанията на експертните групи на 
Комисията, занимаващи се с 
подготовката на делегираните актове.

Or. en

Обосновка

Няма основание в Регламент (ЕО) № 715/2007 относно информацията за ремонта и 
поддръжката (ИРС) да се изменя каквото и да било, тъй като всяка от разпоредбите 
за ИРС е въведена в новия рамков регламент за одобряване на типа (Регламент (ЕС) 
2018/858).

Изменение 15
Моника Беньова, Брандо Бенифеи, Мария Грапини, Адриана Малдонадо Лопес, 
Мариа Мануел Лейтан Маркеш, Кристел Шалдемозе, Алекс Аджус Салиба

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) С оглед да се спомогне за 
постигане на целите на Съюза за 
качеството на въздуха и да се намалят 
емисиите от превозните средства, на 
Комисията следва да се делегира 
правомощието да приема актове в 
съответствие член 290 от Договора за 
функционирането на Европейския 
(ДФЕС) по отношение на подробните 
правила относно конкретни процедури, 
изпитвания и изисквания на 
одобряването на типа. Това делегиране 
следва да включва допълване на 
Регламент № 715/2007 чрез такива 

(11) С оглед да се спомогне за 
постигане на целите на Съюза за 
качеството на въздуха и да се намалят 
емисиите от превозните средства, на 
Комисията следва да се делегира 
правомощието да приема актове в 
съответствие член 290 от Договора за 
функционирането на Европейския 
(ДФЕС) по отношение на подробните 
правила относно конкретни процедури, 
изпитвания и изисквания на 
одобряването на типа. Това делегиране 
следва да включва допълване на 
Регламент № 715/2007 чрез такива 
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преразгледани правила, както и на 
изпитвателните цикли, използвани за 
измерване на емисиите; изисквания за 
прилагане на забраната за използване на 
измервателни коригиращи устройства, 
които намаляват ефективността на 
системите за контрол на емисиите; 
мерки, необходими за прилагане на 
задължението на производителя да 
осигурява неограничен и 
стандартизиран достъп до 
информацията за ремонта и 
техническото обслужване на 
превозното средство; приемане на 
преразгледана процедура за измерване 
на прахови частици. Делегирането 
следва освен това да включва и 
изменение на Регламент (ЕО) 
№ 715/2007, за да се преразгледат 
окончателните коефициенти на 
съответствие с оглед на тяхното 
намаляване, се отрази техническият 
напредък при PEMS, да се преработят 
граничните стойности, основани на 
масата на частиците, и да се въведат 
гранични стойности, основаващи се на 
броя на частиците. От особена важност 
е по време на подготвителната си работа 
Комисията да проведе подходящи 
консултации, включително на експертно 
равнище, в съответствие с принципите, 
заложени в Междуинституционалното 
споразумение за по-добро 
законотворчество от 13 април 2016 г. 
По-специално, с цел осигуряване на 
равно участие при подготовката на 
делегираните актове, Европейският 
парламент и Съветът получават всички 
документи едновременно с експертите 
от държавите членки, като техните 
експерти получават системно достъп до 
заседанията на експертните групи на 
Комисията, занимаващи се с 
подготовката на делегираните актове.

преразгледани правила, както и на 
изпитвателните цикли, използвани за 
измерване на емисиите; изисквания за 
прилагане на забраната за използване на 
измервателни коригиращи устройства, 
които намаляват ефективността на 
системите за контрол на емисиите; 
мерките, необходими за изпълнението 
на задължението на производителя да 
предоставя неограничен и 
стандартизиран достъп до информация 
за ремонта и техническото обслужване 
на превозните средства, особено, но не 
само, по отношение на превозни 
средства, продадени на потребители, 
които са били неправилно 
информирани за нивото на емисиите 
от тях, водейки съответно до вреда 
за тези потребители; приемане на 
преразгледана процедура за измерване 
на прахови частици. Делегирането 
следва освен това да включва и 
изменение на Регламент (ЕО) 
№ 715/2007, за да се преразгледат 
окончателните коефициенти на 
съответствие с оглед на тяхното 
намаляване, да се отрази техническият 
напредък при PEMS, да се преработят 
граничните стойности, основани на 
масата на частиците, и да се въведат 
гранични стойности, основаващи се на 
броя на частиците. От особена важност 
е по време на подготвителната си работа 
Комисията да проведе подходящи 
консултации, включително на експертно 
равнище, в съответствие с принципите, 
заложени в Междуинституционалното 
споразумение за по-добро 
законотворчество от 13 април 2016 г. 
По-специално, с цел осигуряване на 
равно участие при подготовката на 
делегираните актове, Европейският 
парламент и Съветът получават всички 
документи едновременно с експертите 
от държавите членки, като техните 
експерти получават системно достъп до 
заседанията на експертните групи на 
Комисията, занимаващи се с 
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подготовката на делегираните актове.

Or. en

Изменение 16
Моника Беньова, Брандо Бенифеи, Мария Грапини, Адриана Малдонадо Лопес, 
Мариа Мануел Лейтан Маркеш, Кристел Шалдемозе, Алекс Аджус Салиба

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Като се има предвид, че целите 
на настоящия регламент, а именно да се 
установят правила относно емисиите от 
моторните превозни средства, с цел да 
се допринесе за постигането на 
основните цели за качество на въздуха, 
не могат да бъдат постигнати в 
достатъчна степен от държавите членки, 
тъй като моторните превозни средства с 
валидно одобрение на типа могат да 
бъдат предлагани на пазара независимо 
от националните граници, а по-скоро, 
поради мащаба и последиците от 
действието, могат да бъдат по-добре 
постигнати на равнището на Съюза, 
Съюзът може да приеме мерки в 
съответствие с принципа на 
субсидиарност, уреден в член 5 от 
Договора за Европейския съюз. В 
съответствие с принципа на 
пропорционалност, уреден в същия 
член, настоящият регламент не 
надхвърля необходимото за постигането 
на тези цели.

(14) Като се има предвид, че целите 
на настоящия регламент, а именно да се 
установят правила относно емисиите от 
моторните превозни средства с цел да се 
допринесе за постигането на основните 
цели за качество на въздуха, не могат да 
бъдат постигнати в достатъчна степен 
от държавите членки, тъй като 
моторните превозни средства с валидно 
одобрение на типа могат да бъдат 
предлагани на пазара независимо от 
националните граници и 
потребителите трябва да бъдат 
еднакво защитени в целия Съюз, а по-
скоро, поради мащаба и последиците от 
действието, могат да бъдат по-добре 
постигнати на равнището на Съюза, 
Съюзът може да приеме мерки в 
съответствие с принципа на 
субсидиарност, уреден в член 5 от 
Договора за Европейския съюз. В 
съответствие с принципа на 
пропорционалност, уреден в същия 
член, настоящият регламент не 
надхвърля необходимото за постигането 
на тези цели.

Or. en

Изменение 17
Катержина Конечна

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 6
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Регламент (ЕО) № 715/2007
Член 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Член 8 се заменя със следното: заличава се
„Член 8
Делегирани актове относно достъпа 
до информация за ремонта и 
техническото обслужване на 
моторното превозно средство
Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 14а с оглед 
прилагането на членове 6 и 7. Това 
включва определянето и 
актуализирането на техническите 
спецификации, отнасящи се до 
начина, по който се предоставя 
информация относно СБД и ремонта 
и техническото обслужване на 
моторното превозно средство, като 
се обръща специално внимание на 
специфичните нужди на МСП.“.

Or. en

Обосновка

Всички изисквания, свързани с ИРС, са преместени в Рамковия регламент за типово 
одобрение (ЕС) 2018/858. Следователно няма нужда от никакви делегирани 
правомощия относно ИРС по отношение на Регламент (ЕО) № 715/2007.

Изменение 18
Моника Беньова, Брандо Бенифеи, Мария Грапини, Адриана Малдонадо Лопес, 
Мариа Мануел Лейтан Маркеш, Кристел Шалдемозе, Алекс Аджус Салиба

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 6
Регламент (ЕО) № 715/2007
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията се оправомощава да приема 
делегирани актове в съответствие с член 
14а с оглед прилагането на членове 6 и 

Комисията се оправомощава да приема 
делегирани актове в съответствие с член 
14а с оглед прилагането на членове 6 и 
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7. Това включва определянето и 
актуализирането на техническите 
спецификации, отнасящи се до начина, 
по който се предоставя информация 
относно СБД и ремонта и техническото 
обслужване на моторното превозно 
средство, като се обръща специално 
внимание на специфичните нужди на 
МСП;

7. Това включва определянето и 
актуализирането на техническите 
спецификации, отнасящи се до начина, 
по който се предоставя информация 
относно СБД и ремонта и техническото 
обслужване на моторното превозно 
средство, като се обръща специално 
внимание на специфичните нужди на 
МСП, микропредприятията и 
самостоятелно заетите оператори;

Or. en

Обосновка

Необходимо, за да се подобри приложното поле.

Изменение 19
Мария Грапини, Моника Беньова

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящият регламент влиза в сила на 
третия ден след публикуването му в 
Официален вестник на Европейския 
съюз.

Настоящият регламент влиза в сила на 
петия ден след деня на публикуването 
му в Официален вестник на 
Европейския съюз.

Or. en


