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ИЗМЕНЕНИЯ 

Комисията по транспорт и туризъм приканва водещата комисия по вътрешния пазар и 

защита на потребителите да вземе предвид следните изменения: 

Изменение  1 

Предложение за регламент 

Съображение 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(3) Една оценка на правната рамка 

на Съюза за одобряване на типа на 

моторните превозни средства и техните 

ремаркета, както и на системи, 

компоненти и отделни технически 

възли, предназначени за такива 

превозни средства, извършена през 2013 

г.11, показа, че рамката, установена с 

Директива 2007/46/ЕО, е подходяща за 

постигането на основните цели за 

хармонизиране, ефективно 

функциониране на вътрешния пазар и 

лоялна конкуренция, и поради това 

следва да продължи да се прилага. 

(3) Една оценка на правната рамка 

на Съюза за одобряване на типа на 

моторните превозни средства и техните 

ремаркета, както и на системи, 

компоненти и отделни технически 

възли, предназначени за такива 

превозни средства, извършена през 2013 

г.11, показа, че рамката, установена с 

Директива 2007/46/ЕО, е подходяща за 

постигането на основните цели за 

хармонизиране, ефективно 

функциониране на вътрешния пазар и 

лоялна конкуренция, и поради това 

следва да продължи да се прилага. 

Лоялната конкуренция изисква, inter 

alia, по-добра хармонизация на 

стандартите за качество за 

съответствие на производството, 

високи уеднаквени равнища на 

технологичните изпитвания, сходни 

такси и спазване на принципите на 

независимост и прозрачност по 

цялата верига за проверка. 

__________________ __________________ 

11Работен документ на службите на 

Комисията „Проверка на пригодността 

на законодателната рамка на ЕС за 

одобряване на типа на моторните 

превозни средства“ (SWD (2013) 466 

окончателен). 

11Работен документ на службите на 

Комисията „Проверка на пригодността 

на законодателната рамка на ЕС за 

одобряване на типа на моторните 

превозни средства“ (SWD (2013) 466 

окончателен). 

 

Изменение  2 

Предложение за регламент 

Съображение 6 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

(6) С настоящия регламент се 

установяват хармонизирани правила и 

принципи за одобряване на типа на 

моторни превозни средства и техните 

ремаркета, както и на системи, 

компоненти и отделни технически 

възли, предназначени за такива 

превозни средства, и за издаване на 

индивидуални одобрения на превозни 

средства, с цел да се гарантира 

правилното функциониране на 

вътрешния пазар в полза на 

предприемачеството и да се осигури 

високо ниво на безопасността и 

опазването на здравето и околната 

среда. 

(6) С настоящия регламент се 

установяват хармонизирани правила и 

принципи за одобряване на типа на 

моторни превозни средства и техните 

ремаркета, както и на системи, 

компоненти и отделни технически 

възли, предназначени за такива 

превозни средства, и за издаване на 

индивидуални одобрения на превозни 

средства, с цел да се гарантира 

последователно прилагане на 

стандарти за високо качество при 

проверка на съответствието на 

производството, като се дава 

възможност на вътрешния пазар да 

функционира правилно в полза на 

предприемачеството и се предлага 

високо ниво на безопасността и 

опазването на здравето и околната 

среда. 

 

Изменение  3 

Предложение за регламент 

Съображение 7 а (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (7a) Настоящият регламент следва 

да гарантира надеждни, 

хармонизирани и прозрачни процедури 

за одобряване на типа и надзор на 

пазара в държавите членки. 

 

Изменение  4 

Предложение за регламент 

Съображение 9 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(9) Ефективното прилагане на 

изискванията за одобряване на типа 

следва да бъде гарантирано посредством 

(9) Ефективното прилагане на 

изискванията за одобряване на типа 

следва да бъде гарантирано посредством 
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подобряване на разпоредбите за 

съответствие на производството чрез 

включване в тях, наред с другото, на 

задължителни периодични одити на 

методите за контрол на съответствието 

и поддържането на постоянно 

съответствие на въпросните продукти, 

както и посредством подобряване на 

изискванията по отношение на 

уменията, задълженията и дейността на 

техническите служби, които извършват 

изпитвания за одобряване на типа на 

цяло превозно средство под 

отговорността на органите за 

одобряване на типа. Правилното 

функциониране на техническите служби 

е от основно значение за гарантирането 

на високо ниво на безопасността и 

опазването на околната среда и на 

доверието на гражданите в системата. 

Критериите за определяне на 

техническите служби, предоставяни от 

Директива 2007/46/ЕО, следва да бъдат 

определени по-подробно, за да се 

гарантира тяхното последователно 

прилагане. Наблюдава се тенденция за 

постепенно раздалечаване на методите 

за оценка на техническите служби в 

различните държави членки поради 

нарасналата сложност на тяхната 

работа. Поради това е необходимо да се 

предвидят процедурни задължения, 

които да гарантират обмена на 

информация и мониторинга на 

практиките на държавите членки за 

оценката, определянето, 

нотифицирането и мониторинга на 

техните технически служби. Тези 

процедурни задължения следва да 

премахнат всякакви съществуващи 

несъответствия в използваните методи, 

както и в тълкуването на критериите за 

определяне на техническите служби. 

подобряване на разпоредбите за 

съответствие на производството чрез 

предоставяне на по-добър достъп до 

информация, твърдо установяване на 

техники за оптимизация, използвани 

при изпитвания в лабораторни 

условия, обръщане на специално 

внимание на риска от използване на 

незаконни измервателно-коригиращи 

устройства, чиято употреба е 

забранена от Регламент (ЕО) № 

715/2007 на Европейския парламент и 

на Съвета1a, чрез включване на 

задължителни периодични одити на 

методите за контрол на съответствието 

и поддържането на постоянно 

съответствие на въпросните продукти, 

както и посредством подобряване на 

изискванията по отношение на 

уменията, задълженията и дейността на 

техническите служби, които извършват 

изпитвания за одобряване на типа на 

цяло превозно средство под 

отговорността на органите за 

одобряване на типа. Правилното 

функциониране на техническите служби 

е от основно значение за гарантирането 

на високо ниво на безопасността и 

опазването на околната среда и на 

доверието на гражданите в системата. 

Критериите за определяне на 

техническите служби, предоставяни от 

Директива 2007/46/ЕО, следва да бъдат 

определени по-подробно, за да се 

гарантира тяхното последователно 

прилагане. Наблюдава се тенденция за 

постепенно раздалечаване на методите 

за оценка на техническите служби в 

различните държави членки поради 

нарасналата сложност на тяхната 

работа. Поради това е необходимо да се 

предвидят процедурни задължения, 

които да гарантират обмена на 

информация и мониторинга на 

практиките на държавите членки за 

оценката, определянето, 

нотифицирането и мониторинга на 

техните технически служби. Тези 

процедурни задължения следва да 



 

PE587.469v03-00 6/58 AD\1112968BG.docx 

BG 

премахнат всякакви съществуващи 

несъответствия в използваните методи, 

както и в тълкуването на критериите за 

определяне на техническите служби. 

 ___________________ 

 1a Регламент (ЕО) № 715/2007 на 

Европейския парламент и на Съвета 

от 20 юни 2007 г. за типово одобрение 

на моторни превозни средства по 

отношение на емисиите от леки 

превозни средства за превоз на 

пътници и товари (Евро 5 и Евро 6) и 

за достъпа до информация за ремонт 

и техническо обслужване на превозни 

средства (ОВ L 171, 29.6.2007 г., стр. 

1). 

 

Изменение  5 

Предложение за регламент 

Съображение 12 а (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 12а. Настоящите проблеми във 

връзка с одобряването на типа 

показаха големи слабости в 

действащите национални системи за 

надзор на пазара и контрол на 

одобряването на типа. Затова е 

необходимо, като незабавен отговор 

на откритите по този начин 

нередности, Комисията да бъде 

упълномощена да изпълнява 

подходящи надзорни функции. 

 

Изменение  6 

Предложение за регламент 

Съображение 12 б (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (12б) Въпреки това, за да се 

гарантира, че системата за надзор ще 

бъде по-прозрачна, независима и 
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ефикасна в дългосрочен план, е 

необходимо да се извърши преглед на 

институционалната рамка за надзор 

на пазара и контрол на одобряването 

на типа. Комисията следва да 

изследва всички възможни варианти 

за подобряване на 

институционалната рамка за надзор 

на пазара и контрол на одобряването 

на типа. 

 

Изменение  7 

Предложение за регламент 

Съображение 12 в (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (12в) При извършване на своя преглед 

Комисията следва да проучи всички 

възможни варианти за подобряване на 

институционалната рамка за надзор 

на пазара и контрол на одобряването 

на типа, както и най-подходящия 

начин да се осигури високо равнище на 

технически експертен опит, 

хармонизиране на проверките и 

гаранция за пълна независимост, с цел 

да се гарантира ефикасното 

функциониране на вътрешния пазар в 

ползва на потребителите и 

предприятията, както и високо ниво 

на защита на здравето и опазване на 

околната среда. Освен това по време 

на своя преглед Комисията следва да 

вземе предвид евентуални препоръки и 

заключения на Анкетната комисия на 

Европейския парламент по 

измерването на емисиите в 

автомобилния сектор (комисията 

EMIS). 

 

Изменение  8 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 2 – буква в a (нова) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

 вa) прототипи на превозни 

средства. 

 

Изменение  9 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 3 – буква б 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) превозни средства, проектирани 

и произведени за употреба от армията, 

гражданската отбрана, 

противопожарните служби и силите, 

отговорни за поддържане на 

обществения ред; 

б) превозни средства, проектирани 

и произведени за употреба от армията, 

гражданската отбрана, 

противопожарните служби, органите за 

управление при бедствия и силите, 

отговорни за поддържане на 

обществения ред; 

 

Изменение  10 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 1 – точка 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(2) „надзор на пазара“ означава 

извършени дейности и предприети 

мерки от органите за надзор на пазара, с 

цел да се гарантира, че предоставяните 

на пазара превозни средства, системи, 

компоненти или отделни технически 

възли, както и части и оборудване 

съответстват на изискванията, 

определени в съответното 

законодателство на Съюза, и не 

представляват опасност за здравето, 

безопасността или за други аспекти на 

защитата на обществения интерес; 

(2) „надзор на пазара“ означава 

извършени дейности и предприети 

мерки от органите за надзор на пазара, с 

цел да се гарантира, че предоставяните 

на пазара превозни средства, системи, 

компоненти или отделни технически 

възли, както и части и оборудване 

съответстват на изискванията, 

определени в съответното 

законодателство на Съюза, и не 

представляват опасност за здравето, 

безопасността, околната среда или за 

други аспекти на защитата на 

обществения интерес, включително 

правата на потребителите; 
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Изменение  11 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 1 – точка 2 а (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (2a) „проверка на съответствието 

при употреба“ означава извършените 

като част от надзора на пазара 

изпитвания на стенд и измервания 

при реални условия от органите за 

надзор на пазара, с цел да се 

гарантира, че разрешените вече на 

пазара превозни средства, системи, 

компоненти или отделни технически 

възли, както и части и оборудване, 

съответстват на изискванията, 

определени в съответното 

законодателство на Съюза, и не 

представляват опасност за здравето, 

безопасността или за други аспекти 

на защитата на обществения 

интерес; 

 

Изменение  12 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 1 – точка 13 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(13) „орган за надзор на пазара“ 

означава национален орган (или 

органи), отговорен за осъществяването 

на надзор на пазара на територията на 

държавата членка; 

(13) „орган за надзор на пазара“ 

означава национален орган (или 

органи), независим(и) от всички 

органи по одобряването на типа, 

които са отговорни за 

осъществяването на надзор на пазара на 

територията на дадена държава членка; 

 

Изменение  13 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 1 – точка 16 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

(16) „регистрация“ означава 

постоянното или временното 

административно разрешение за 

пускане в употреба в обществената 

пътна мрежа на превозно средство, 

включително идентификацията на 

превозното средство и издаването на 

сериен номер; 

(16) „регистрация“ означава 

административно разрешение да бъде 

въведено в експлоатация по 

пътищата превозно средство, 

включително идентификацията на 

последното и издаването за него на 

сериен номер, който да бъде известен 

като регистрационен номер, 

независимо дали то е постоянно, 

временно или само за кратък период; 

 

Изменение  14 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 1 – точка 46 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(46) „информация за ремонт и 

техническото обслужване на превозното 

средство“ означава цялата необходима 

информация за извършване на 

диагностика, обслужване, инспектиране, 

периодичен преглед, ремонт, 

препрограмиране или реинициализиране 

на превозното средство, както и за 

монтирането на части и оборудване на 

превозни средства, която 

производителят предоставя на 

своите оторизирани търговци и 

ремонтни предприятия, включително 

всички последващи изменения и 

допълнения към тази информация; 

(46) „информация за ремонт и 

техническото обслужване на превозното 

средство“ означава цялата необходима 

информация за извършване на 

диагностика, обслужване, инспектиране, 

периодичен преглед, ремонт, 

препрограмиране или реинициализиране 

на превозното средство, както и за 

монтирането на части и оборудване на 

превозни средства и за 

дистанционното диагностично 

техническо обслужване на 

превозното средство, включително 

всички последващи изменения и 

допълнения към тази информация; 

 

Изменение  15 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 1 – точка 56 а (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 56a) „осигуряване на електронните 

системи“ означава да бъдат взети 

подходящи най-съвременни мерки за 
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защита на модулите за управление на 

двигателя, инфотейнмънт 

системите, компонентите на 

хардуера и техния софтуер, както и 

на системите за предаването на 

информация и данни във и извън 

превозното средство срещу 

манипулации, намеса или 

неправомерно използване. 

 

Изменение  16 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 1 – точка 56 б (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 56б) „прототипи на превозни 

средства“ означава превозни средства, 

използвани под отговорността на 

производител за извършване на 

специфични програми за изпитвания 

по пътищата, при условие че са 

специално произведени за тази цел. 

 

Изменение  17 

Предложение за регламент 

Член 6 – параграф 1 – алинея 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Държавите членки създават или 

определят органите по одобряването и 

органите за надзор на пазара. 

Държавите членки нотифицират 

Комисията за създаването или 

определянето на такива органи.  

1. Държавите членки създават или 

определят органи по одобряването и 

органи за надзор на пазара. Държавите 

членки нотифицират Комисията за 

създаването или определянето на такива 

органи, както и гарантират, че 

органите по одобряването и органите 

за надзор подлежат на редовен одит. 

Изменение  18 

Предложение за регламент 

Член 6 – параграф 1 – алинея 2 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

Тази нотификация включва името на 

въпросните органи, техните адреси, 

включително адреса на електронната 

поща, и техните компетенции. 

Комисията публикува на своята 

интернет страница списъка и 

подробните данни, отнасящи се до 

органите по одобряването и органите за 

надзор на пазара. 

Тази нотификация включва името на 

въпросните органи, техните адреси, 

включително адреса на електронната 

поща, и техните одитирани 

компетенции. Комисията публикува на 

своята интернет страница списъка и 

подробните данни, отнасящи се до 

органите по одобряването и органите за 

надзор на пазара. 

 

Изменение  19 

Предложение за регламент 

Член 6 – параграф 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Държавите членки организират и 

извършват дейности по надзор на пазара 

и контрол на превозни средства, 

системи, компоненти или отделни 

технически възли, които се въвеждат на 

пазара в съответствие с глава III от 

Регламент (ЕО) № 765/2008. 

4. Държавите членки организират и 

извършват дейности по надзор на пазара 

и контрол на превозни средства, 

системи, компоненти или отделни 

технически възли, които се въвеждат на 

пазара в съответствие с глава III от 

Регламент (ЕО) № 765/2008, и 

предоставят безплатно на 

обществеността резултатите от 

тези дейности на уебсайта на 

Комисията в рамките на един месец 

след приключване на въпросните 

изпитвания. Държавите членки 

могат да решат да предприемат 

съвместни действия по надзор на 

пазара за целите на член 8. 

 

Изменение  20 

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 

5. Държавите членки предприемат 

необходимите мерки, за да гарантират, 

че органите за надзор на пазара са 
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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. 

упълномощени да влизат в 

помещенията на стопанските субекти в 

съответната държава членка 

единствено когато сметнат това за 

необходимо и оправдано, и да 

определят кои са необходимите 

образци от превозните средства, 

системите, компонентите и отделните 

технически възли за целите на 

изпитванията за съответствие. Ако се 

потвърди съществуването на 

несъответствия, държавите членки 

прилагат мерки, изискващи 

предприемането на коригиращи 

действия, например изземване, 

поискани ремонти, обезщетение и 

налагане на санкции. 

 

Изменение  21 

Предложение за регламент 

Член 6 – параграф 6 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

6. Държавите членки периодично 

правят преглед и оценка на 

изпълнението на своите дейности по 

надзора. Тези прегледи и оценки се 

извършват най-малко веднъж на четири 

години и резултатите от тях се 

съобщават на останалите държави 

членки и Комисията. Съответните 

държави членки изготвят обобщение на 

резултатите, което е публично достъпно 

и съдържа по-конкретно броя на 

издадените одобрения на типа и 

самоличността на съответните 

производители. 

6. Държавите членки периодично 

правят преглед и оценка на 

изпълнението на своите дейности по 

надзора и на качеството на 

издадените одобрения на типа. Тези 

прегледи и оценки се извършват най-

малко веднъж на три години и 

резултатите от тях се съобщават на 

останалите държави членки, на 

Комисията, както и при поискване, на 

трети страни. Съответните държави 

членки изготвят обобщение на 

резултатите, което е публично достъпно 

и съдържа по-конкретно броя на 

издадените или отхвърлените 

одобрения на типа и самоличността на 

съответните производители и типове 

превозни средства. 

 

Изменение  22 

Предложение за регламент 
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Член 6 – параграф 7 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

7. Държавите членки периодично 

правят преглед и оценяват изпълнението 

на дейностите си по надзора. Тези 

прегледи и оценки се извършват най-

малко веднъж на четири години и 

резултатите от тях се съобщават на 

останалите държави членки и 

Комисията. Съответните държави 

членки изготвят обобщение на 

резултатите, което е публично достъпно. 

7. Държавите членки периодично 

правят преглед и оценяват изпълнението 

на дейностите си по надзора. Тези 

прегледи и оценки се извършват най-

малко веднъж на три години и 

резултатите от тях се съобщават на 

останалите държави членки, на 

Комисията, както и, при поискване, 

на трети страни. Съответните 

държави членки изготвят обобщение на 

резултатите, което е публично достъпно 

и съдържа по-конкретно броя на 

превозните средства, системите, 

компонентите или отделните 

технически възли, които не са в 

съответствие с настоящия 

регламент, както и самоличността 

на съответните производители и 

типове превозни средства. 

 

Изменение  23 

Предложение за регламент 

Член 6 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 6a 

 Подобряване на наблюдението върху 

надзора на пазара и контрола на 

одобряването на типа 

 Комисията изследва всички възможни 

варианти за подобряване на 

институционалната рамка за надзор 

на пазара и контрол на одобряването 

на типа, включително 

осъществимостта, разходите и 

възможните ползи от създаването на 

независим европейски орган за надзор 

на пазара и контрол на одобряването 

на типа, както и – ако е 

целесъобразно, представя 

законодателно предложение до 
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декември 2018 г. за актуализиране на 

институционалната рамка в 

съответствие с член 90а и член 90б. 

 В очакване на възможното създаване 

на европейската структура 

Комисията може да използва 

ресурсите на Съвместния 

изследователски център, за да 

провежда независими изпитвания, 

инспекции и последващи проверки за 

установяване на съответствието, и 

представя резултатите от тези 

изпитвания, инспекции и проверки на 

обществеността. 

Изменение  24 

Предложение за регламент 

Член 7 – параграф 1 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 1a. Всички европейски органи по 

одобряване тълкуват и прилагат 

изискванията на настоящия 

регламент по единен и 

последователен начин, за да се осигури 

еднакво оперативно ниво и да се 

избегне прилагането на различни 

стандарти в рамките на Съюза. 

 

Изменение  25 

Предложение за регламент 

Член 7 – параграф 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. В случай че даден орган по 

одобряване бъде информиран в 

съответствие с член 8, параграф 5, член 

9, параграф 5, член 52, параграф 4 или 

член 54, той предприема необходимите 

мерки за преразглеждане на издаденото 

одобрение и, когато е целесъобразно, 

коригира или отменя одобрението в 

зависимост от основанията и 

4. В случай че даден орган по 

одобряване бъде информиран в 

съответствие с член 8, параграф 5, член 

9, параграф 5, член 52, параграф 4 или 

член 54, той предприема необходимите 

мерки за преразглеждане на издаденото 

одобрение и, когато е целесъобразно, за 

неговото коригиране или отменяне, в 

зависимост от основанията и 
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сериозността на показаните отклонения. сериозността на показаните отклонения, 

както и уведомява Комисията 

системно и без забавяне за 

предприетото действие. 

 

Изменение  26 

Предложение за регламент 

Член 7 – параграф 5 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

5. Комисията може да приема 

актове за изпълнение, с които да 

определя общите критерии за 

назначаване, преглед и оценка на 

органите по одобряване на национално 

равнище. Такива актове за изпълнение 

се приемат в съответствие с 

процедурата по разглеждане, 

посочена в член 87, параграф 2. 

5. Комисията се оправомощава да 

приема делегирани актове в 

съответствие с член 88 за допълване 

на настоящия регламент, като 
определя общи критерии за 

назначаване, преглед и оценка на 

органите по одобряване на национално 

равнище. 

Изменение  27 

Предложение за регламент 

Член 8 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Органите за надзор на пазара 

извършват редовни проверки на 

степента на съответствие на превозни 

средства, системи, компоненти и 

отделни технически възли с 

предвидените в настоящия регламент 

изисквания, както и на редовността на 

одобренията на типа. Тези проверки се 

извършват с подходящ мащаб 

посредством проверки по документи и 

изследвания при реални пътни и 

лабораторни условия въз основа на 

статистически значими проби. При тази 

своя дейност органите за надзор на 

пазара вземат предвид установените 

принципи за оценка на риска, жалби и 

друга информация. 

1. Органите за надзор на пазара 

извършват редовни проверки на 

степента на съответствие на превозни 

средства, системи, компоненти и 

отделни технически възли с 

предвидените в настоящия регламент 

изисквания, както и на редовността на 

одобренията на типа, като при това 

обръщат внимание на стандартите 

за безопасност и опазване на 

околната среда. Тези проверки се 

извършват с подходящ мащаб 

посредством проверки по документи и 

изследвания при реални пътни и 

лабораторни условия въз основа на 

статистически значими проби, които 

отразяват броя на превозните 

средства в съответната държава 

членка. При тази своя дейност органите 
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за надзор на пазара вземат предвид 

установените принципи за оценка на 

риска, включително жалби, 

популярност на моделите превозни 

средства и техните части, 

резултати от изпитвания, проведени 

от трети страни, нови технологии 

на пазара, доклади от периодичните 

технически инспекции и друга 

информация. 

Изменение  28 

Предложение за регламент 

Член 8 – параграф 1 – алинея 1 а (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 При определянето на технически 

служби за целите на настоящия член 

органите за надзор на пазара 

гарантират, че се използват услугите 

на техническа служба, различна от 

тази, извършила изпитванията във 

връзка с първоначалното одобряване 

на типа. 

 

Изменение  29 

Предложение за регламент 

Член 8 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Органите за надзор на пазара 

могат да изискват от стопанските 

субекти да предоставят на тяхно 

разположение всички документи и 

информация, които те считат за 

необходими с оглед изпълнението на 

дейността си. 

2. Органите за надзор на пазара 

могат да изискват от стопанските 

субекти незабавно да предоставят на 

тяхно разположение всички документи 

и информация, които те считат за 

необходими с оглед изпълнението на 

дейността си. 

 

Изменение  30 

Предложение за регламент 

Член 8 – параграф 2 – алинея 1 а (нова) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Когато орган за надзор на пазара 

изисква допълнителна информация за 

производител, който не е получил 

одобрение на типа за превозно 

средство на своя територия, той 

изисква тази информация от органа 

за надзор на пазара в държавата 

членка, в която е издадено въпросното 

одобрение на типа за превозно 

средство. Този орган за надзор на 

пазара е отговорен за централизиране 

на всички такива искания и изпълнява 

ролята на звено за контакт с 

производителя. 

 

Изменение  31 

Предложение за регламент 

Член 8 – параграф 4 – алинея 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Органите за надзор на пазара 

предприемат съответните мерки, за да 

предупредят ползвателите на тяхната 

територия в подходящи срокове за 

открити от тях опасности, свързани с 

всякакъв вид превозни средства, 

системи, компоненти или отделни 

технически възли, така че да намалят 

риска от нараняване или други вреди. 

4. Органите за надзор на пазара 

предприемат съответните мерки, за да 

предупредят ползвателите на тяхната 

територия в срок до 30 дни за открити 

от тях опасности, свързани с всякакъв 

вид превозни средства, системи, 

компоненти или отделни технически 

възли, така че да намалят риска от 

нараняване или други вреди. 

 

Изменение  32 

Предложение за регламент 

Член 8 – параграф 4 – алинея 1 а (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Органите за надзор на пазара 

гарантират еднакво прилагане на 

настоящия регламент с цел 

предоставяне на сигурност за 
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производителите. 

 

Изменение  33 

Предложение за регламент 

Член 8 – параграф 4 – алинея 2 а (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Органът за надзор на пазара на дадена 

държава членка може да предприема 

действия съгласно член 20 от 

Регламент (ЕО) № 765/2008. 

 

Изменение  34 

Предложение за регламент 

Член 8 – параграф 6 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

6. Органите за надзор на пазара 

трябва да изпълняват своите задължения 

независимо и безпристрастно. При 

необходимост те спазват поверителност 

с цел опазване на търговски тайни, 

предмет на задължението за 

предоставяне на информация, 

предвидено в член 9, параграф 3, в 

пълната степен, необходима, за да бъдат 

защитени интересите на потребителите 

в Съюза. 

6. Органите за надзор на пазара 

трябва да изпълняват своите задължения 

независимо и безпристрастно. По-

специално, по отношение на 

административните, техническите 

и финансовите разпоредби те 

действат напълно независимо, като 

между тях и органите по одобряване 

на типа, техническите служби и 

производителите съществува строго 

разделение. При необходимост те 

спазват поверителност с цел опазване на 

търговски тайни, предмет на 

задължението за предоставяне на 

информация, предвидено в член 9, 

параграф 3, в пълната степен, 

необходима, за да бъдат защитени 

интересите на потребителите в Съюза. 

 

Изменение  35 

Предложение за регламент 

Член 8 – параграф 7 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

7. Държавите членки периодично 

правят преглед и оценяват изпълнението 

на дейностите си по надзора. Тези 

прегледи и оценки се извършват най-

малко веднъж на четири години и 

резултатите от тях се съобщават на 

останалите държави членки и 

Комисията. Съответните държави 

членки изготвят обобщение на 

резултатите, което е публично 

достъпно. 

7. Държавите членки периодично 

правят преглед и оценяват изпълнението 

на дейностите си по надзора. Тези 

прегледи и оценки се извършват най-

малко веднъж на две години и 

резултатите от тях се съобщават на 

останалите държави членки, на 

Комисията, на Форума, посочен в 

член 10, както и – при поискване, на 

трети страни. По време на целия 

преглед държавите членки обръщат 

особено внимание на степента на 

независимост на органите по надзор 

на пазара в изпълнението на техните 

дейности, както и на 

технологичното ниво на 

извършваните изпитвания. 

Съответните държави членки изготвят 

обобщение на резултатите, което е 

лесно достъпно за обществеността, 

по-специално относно броя на 

превозните средства, системите, 

компонентите или отделните 

технически възли, за които е 

установено, че не са в съответствие с 

настоящия регламент, заедно с 

идентичността на съответните 

производители. 

 

Изменение  36 

Предложение за регламент 

Член 8 – параграф 8 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

8. Органите за надзор на пазара на 

отделните държави членки координират 

дейностите си по надзор на пазара, 

сътрудничат си и споделят помежду си 

и с Комисията резултатите от тези 

дейности. Когато е целесъобразно, 

органите за надзор на пазара се 

споразумяват за разпределяне на 

8. Органите за надзор на пазара на 

отделните държави членки координират 

дейностите си по надзор на пазара, 

сътрудничат си и споделят помежду си 

и с Комисията резултатите от тези 

дейности. За тази цел органите за 

надзор на пазара на държавите 

членки могат да споделят помежду 

си резултатите от изпитванията и 
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работата и специализация. свързаните с тях доклади 

посредством информационната 

система за вътрешния пазар (ИСВП). 

Когато е целесъобразно, органите за 

надзор на пазара се споразумяват за 

разпределяне на работата и 

специализация. 

 

Изменение  37 

Предложение за регламент 

Член 8 – параграф 10 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

10. Комисията може да приема 

актове за изпълнение, с които да се 

определят критериите за определяне 

на мащаба, обхвата и периодичността за 

извършването на проверките за 

удостоверяване на съответствието на 

взетите проби, посочени в параграф 1. 

Такива актове за изпълнение се 

приемат в съответствие с 

процедурата по разглеждане, 

посочена в член 87, параграф 2. 

10. Комисията приема делегирани 

актове в съответствие с член 88 за 

допълване на настоящия регламент, 

като определя критерии относно 
мащаба, обхвата и периодичността за 

извършването на проверките за 

удостоверяване на съответствието на 

взетите проби, както е посочено в 

параграф 1. 

 

Изменение  38 

Предложение за регламент 

Член 9 – параграф 1 – алинея 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Комисията организира и провежда (или 

изисква извършването на), в подходящ 

мащаб, изпитвания и инспекции на 

превозни средства, системи, компоненти 

и отделни технически възли, които вече 

са пуснати на пазара, с цел да 

удостовери, че тези превозни средства, 

системи, компоненти и отделни 

технически възли съответстват на 

одобренията на типа и на приложимото 

законодателство, както и за да гарантира 

редовността на одобренията на типа. 

Комисията организира и провежда (или 

изисква извършването на), в 

съответствие с член 8, параграф 1, 

изпитвания и инспекции на превозни 

средства, системи, компоненти и 

отделни технически възли, които вече са 

пуснати на пазара, с цел да удостовери, 

че тези превозни средства, системи, 

компоненти и отделни технически възли 

съответстват на одобренията на типа и 

на приложимото законодателство, както 

и за да гарантира редовността на 

одобренията на типа. Ако тези 
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изпитвания и инспекции се 

извършват от техническа служба, то 

тя не е същата като тази, извършила 

първоначалните изпитвания за 

одобряване на типа. 

 

Изменение  39 

Предложение за регламент 

Член 9 – параграф 1 – алинея 1 а (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Изпитванията и инспекциите, 

организирани и извършвани или 

възложени от Комисията, са 

съсредоточени върху изискванията за 

съответствието при експлоатация 

на превозни средства, системи, 

компоненти и отделни технически 

възли. Комисията основава своите 

изпитвания и инспекции на 

принципите за оценка на риска и 

използва информация, получена от 

изследвания на независими трети 

страни. 

 

Изменение  40 

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, компоненти и отделни 

технически възли, доставяни от 

производителите или от стопанския 

субект, както е предвидено в параграф 2 

по-долу. 

 

Изменение  41 

Предложение за регламент 

Член 9 – параграф 1 – алинея 3 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

Тези изпитвания и инспекции могат 

също да се извършват върху 

регистрирани превозни средства по 

споразумение с притежателя на 

регистрацията на превозното средство. 

Тези изпитвания и инспекции могат 

също да се извършват върху 

регистрирани превозни средства по 

споразумение с притежателя на 

регистрацията на превозното средство. 

В този случай се извършват всички 

изпитвания, които се считат за 

необходими, без да се ограничават 

задължително само до вече 

проведените изпитвания в 

процедурата по първоначалното 

одобряване на типа. Националният 

орган, натоварен с осъществяването 

на тези изпитвания, трябва 

задължително да бъде различен от 

този, който е провел първоначалните 

изпитвания за одобряване на типа. 

 

Изменение  42 

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 

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. 

2. Производителите, притежаващи 

одобрения на типа, или други 

стопански субекти предоставят на 

Комисията при поискване 

статистически значим брой 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 съответното 

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. 
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Изменение  43 

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 

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. 

4. Производителите на превозни 

средства предоставят всички данни, 

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, които трябва да 

бъдат предоставени, и условията за 

това, като 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. 

 

Изменение  44 

Предложение за регламент 

Член 9 – параграф 5 – алинея 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Когато Комисията установи, че 

изпитваните или инспектирани 

превозни средства не отговарят на 

изискванията за одобряване на типа, 

установени в настоящия регламент или 

в който и да е от регулаторните актове, 

изброени в приложение IV, или че 

одобрението на типа е издадено въз 

основа на неверни данни, тя изисква, в 

съответствие с член 54, параграф 8, от 

съответния стопански субект да 

предприеме незабавно всички 

подходящи коригиращи мерки, за да 

Когато Комисията установи, че 

изпитваните или инспектирани 

превозни средства, компоненти и 

отделни технически възли не 

отговарят на изискванията за 

одобряване на типа, установени в 

настоящия регламент или в който и да е 

от регулаторните актове, изброени в 

приложение IV, или че одобрението на 

типа е издадено въз основа на неверни 

данни, тя незабавно изисква от 

съответния стопански субект, в 

съответствие с член 54, параграф 8, да 
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приведе превозните средства в 

съответствие с тези изисквания, или 

предприема ограничителни мерки, като 

изисква от стопанския субект или да 

изтегли от пазара въпросните превозни 

средства или да ги изземе от употреба в 

разумен срок, в зависимост от 

сериозността на установеното 

несъответствие. 

предприеме всички подходящи 

коригиращи мерки, за да приведе 

превозните средства, компонентите и 

отделните технически възли в 

съответствие с тези изисквания, или 

предприема ограничителни мерки, като 

изисква от стопанския субект или да 

изтегли от пазара въпросните превозни 

средства, компоненти и отделни 

технически възли или да ги изземе от 

употреба в разумен срок, в зависимост 

от сериозността на установеното 

несъответствие. 

 

Изменение  45 

Предложение за регламент 

Член 9 – параграф 5 – алинея 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Комисията публикува доклад за своите 

констатации след всяко извършено от 

нея изпитване за удостоверяване на 

съответствието. 

Комисията публикува доклад за своите 

констатации в срок от три месеца след 

всяко извършено от нея изпитване за 

удостоверяване на съответствието. 

Изменение  46 

Предложение за регламент 

Член 10 – параграф 1 – алинея 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Комисията създава и ръководи форум за 

обмен на информация за 

правоприлагането („Форумът“). 

Комисията създава, ръководи и 

осъществява надзор на форум за обмен 

на информация за правоприлагането 

(„Форумът“). 

 

Изменение  47 

Предложение за регламент 

Член 10 – параграф 1 – алинея 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Този форум се състои от членове, Този форум се състои от членове, 

назначени от държавите членки и от 
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назначени от държавите членки. Европейския парламент. 

 

Изменение  48 

Предложение за регламент 

Член 10 – параграф 2 – алинея 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Неговите консултативни задачи 

включват, наред с другото, 

разпространяване на добри практики, 

обмен на информация за проблеми при 

правоприлагането, сътрудничество, 

разработване на работни методи и 

инструменти, разработване на 

процедура за електронен обмен на 

информация, оценка на проекти за 

хармонизирано правоприлагане, 

санкции и съвместни инспекции. 

Неговите координационни задачи 

включват, наред с другото, 

разпространяване на добри практики, 

обмен на информация за проблеми при 

правоприлагането, сътрудничество, 

разработване на работни методи и 

инструменти, разработване на 

процедура за електронен обмен на 

информация, оценка на проекти за 

хармонизирано правоприлагане, 

налагане на санкции и извършване на 

съвместни инспекции. 

 

Изменение  49 

Предложение за регламент 

Член 10 – параграф 2 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2a. В ролята си на председател 

Комисията създава публична онлайн 

база данни за обмен на информация за 

ЕС одобренията на типа между 

органите по одобряване на типа, 

органите за надзор на пазара, 

Комисията и трети страни. 

Комисията осъществява надзор на 

функционирането на портала, по-

специално на поддръжката на базата 

данни на одобренията на типа, 

включително редовни актуализации 

на тази база данни, координиране на 

подаваната информация със 

съответните органи, както и на 

сигурността и поверителността на 

данните, като взема предвид 
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опазването на търговските тайни. 

 Информацията, съхранявана в базата 

данни, се основава на информацията, 

предоставяна от националните 

органи по одобряване на типа 

съгласно член 25. 

 Комисията включва инструмент за 

качване на резултати от изпитвания 

и представяни от независими трети 

страни доклади относно 

неизправности и жалби във връзка с 

работата на превозни средства, 

системи, компоненти и други 

технически възли. Тази информация и 

данни са ясно отделени от 

информацията, предоставяна от 

националните органи. 

Информацията, представяна от 

трети независими страни, се 

използва от Форума в рамките на 

неговите отговорности. 

 

Изменение  50 

Предложение за регламент 

Член 10 – параграф 2 б (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2б. Форумът разглежда 

резултатите от проверките на 

емисиите при реални условия, 

предвидени в член 7, до влизането в 

сила на коефициентите на 

съответствие през септември 2017 г. 

 

Изменение  51 

Предложение за регламент 

Член 10 – параграф 2 в (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2в. Форумът има правомощията 

да провежда съвместни одити на 

националните органи по одобряване 
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на типа, за да провери дали те 

прилагат изискванията на 

настоящия регламент 

последователно и дали изпълняват 

задълженията си по независим и 

стриктен начин. Одитите включват 

проверка на въведените национални 

процедури за одобряване на типа, 

проверка на случайна извадка от 

издадените одобрения на типа и 

посещение на място в техническа 

служба, за която проверяваният 

орган носи отговорност. Комисията 

може да участва в одита и въз основа 

на анализ на оценката на риска взема 

решение дали желае да направи това. 

 Ако одитът покаже, че съответният 

орган не е изпълнил някое от 

изискванията на настоящия 

регламент, Форумът незабавно 

информира държавите членки, 

Комисията и Европейския 

парламент. 

 

Изменение  52 

Предложение за регламент 

Член 10 – параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. На Комисията се предоставя 

правомощието да приема делегирани 

актове в съответствие с член 88, с 

които да определя състава, 

процедурата за назначаване, подробните 

задачи, методите на работа и 

процедурните правила на Форума. 

3. Комисията определя състава, 

процедурата за назначаване, подробните 

задачи, методите на работа и 

процедурните правила на Форума. 

 

Изменение  53 

Предложение за регламент 

Член 11 – параграф 6 а (нов) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

 6a. Комисията приема делегирани 

актове в съответствие с член 88 за 

допълване на настоящия регламент, 

като определя критериите, според 

които се оценяват заявления за 

изключения от забраната за 

измервателно-коригиращи 

устройства за контрол на емисиите 

съгласно член 5, параграф 2 от 

Регламент № 715/2007, както и 

условията, при които тези заявления 

могат да бъдат одобрени или 

отхвърлени. 

 

Изменение  54 

Предложение за регламент 

Член 11 – параграф 7 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 7a. Производителите гарантират 

сигурността на електронните 

системи в превозното средство. За 

всяко заявление за одобряване на нов 

тип превозно средство или за 

разширяване на одобрението, както и 

за одобряване на съответните 

системи, компоненти или отделни 

технически възли, монтирани в 

превозни средства от този тип, 

производителят представя пред 

органа по одобряването точно 

описание на мерките, предприети с 

цел гарантиране на защитата срещу 

манипулации. 

 

Изменение  55 

Предложение за регламент 

Член 11 – параграф 7 б (нов) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

 7б. На Комисията се предоставя 

правомощието, в съответствие с 

член 88 за допълване на настоящия 

регламент, да приема делегирани 

актове, като определя подробните 

разпоредби, гарантиращи защитата 

срещу манипулации на електронните 

системи. 

 

Изменение  56 

Предложение за регламент 

Член 12 – заглавие 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Задължения на производителите по 

отношение на техните превозни 

средства, системи, компоненти, отделни 

технически възли или части и 

оборудване, които не са в съответствие 

или които представляват сериозен риск 

Задължения на производителите по 

отношение на техните превозни 

средства, системи, компоненти, отделни 

технически възли или части и 

оборудване, които не са в съответствие 

или които представляват риск за 

околната среда, здравето и 

безопасността 

 

Изменение  57 

Предложение за регламент 

Член 13 – параграф 1 – буква а 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

a) да има достъп до техническата 

документация, посочена в член 22, и до 

сертификатите за съответствие, 

посочени в член 34, на един от 

официалните езици на Съюза. Достъп до 

тази документация се предоставя на 

органите по одобряване за период от 

десет години след пускането на пазара 

на превозно средство и в продължение 

на пет години след пускането на пазара 

на система, компонент или отделен 

a) да има достъп до техническата 

документация, посочена в член 22, и до 

сертификатите за съответствие, 

посочени в член 34, на един от 

официалните езици на Съюза. Достъп до 

тази документация се предоставя на 

органите по одобряване и органите за 

надзор на пазара за период от десет 

години след пускането на пазара на 

превозно средство и в продължение на 

пет години след пускането на пазара на 

система, компонент или отделен 
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технически възел техническото досие; технически възел техническото досие; 

 

Изменение  58 

Предложение за регламент 

Член 13 – параграф 1 – буква б 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) при обосновано искане от страна 

на органа по одобряването, да 

предоставя на този орган цялата 

информация и документация, 

необходима за доказване на 

съответствието на производството на 

превозно средство, система, компонент 

или отделен технически възел; 

б) при обосновано искане от страна 

на органа по одобряването, да 

предоставя на този орган цялата 

информация и документация, 

необходима за доказване на 

съответствието на производството на 

превозно средство, система, компонент 

или отделен технически възел, 

включително всички технически 

спецификации за одобряване на типа, 

и да предоставя достъп до програмни 

продукти и алгоритми, в зависимост 

от поисканото; 

 

Изменение  59 

Предложение за регламент 

Член 17 – заглавие 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Задължения на дистрибуторите по 

отношение на техни превозни средства, 

системи, компоненти или отделни 

технически възли, които не са в 

съответствие с изискванията, или по 

отношение на техни превозни средства, 

системи, компоненти, отделни 

технически възли, части или 

оборудване, които представляват 

сериозен риск 

Задължения на дистрибуторите по 

отношение на техни превозни средства, 

системи, компоненти или отделни 

технически възли, които не са в 

съответствие с изискванията, или по 

отношение на техни превозни средства, 

системи, компоненти, отделни 

технически възли, части или 

оборудване, които представляват риск 

за околната среда, здравето и 

безопасността 

 

Изменение  60 

Предложение за регламент 

Член 17 – параграф 2 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Дистрибутор, който смята, че 

превозно средство, система, компонент 

или отделен технически възел, които 

той е предоставил на пазара, не са в 

съответствие с настоящия регламент, 

информира производителя или 

вносителя, за да осигури 

предприемането на необходимите 

коригиращи мерки в съответствие с 

член 12, параграф 1 или с член 15, 

параграф 1 за привеждане в 

съответствие превозното средство, 

системата, компонентът или 

отделният технически възел, или за 

изтегляне от пазара или изземване, 

както е целесъобразно в съответния 

случай. 

2. Когато дистрибутор смята, че 

превозно средство, система, компонент 

или отделен технически възел, които 

той е предоставил на пазара, не са в 

съответствие с настоящия регламент, 

той информира Комисията, 

производителя, вносителя и органите 

по одобряване и надзор на пазара, за да 

осигури предприемането на 

необходимите коригиращи мерки в 

съответствие с член 12, параграф 1 или с 

член 15, параграф 1 за привеждане в 

съответствие на превозното средство, 

системата, компонента или отделния 

технически възел, или за изтегляне от 

пазара или изземване, както е 

целесъобразно в съответния случай. 

 

Изменение  61 

Предложение за регламент 

Член 20 – параграф 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. ЕС одобрение на типа в 

последния етап на комплектуване се 

издава само след като органът по 

одобряването се е уверил, че типът на 

превозното средство, одобрен на 

последния етап, отговаря към 

конкретния момент на всички 

приложими технически изисквания. 

Това уверяване включва проверка на 

документацията за всички изисквания, 

предвидени от ЕС одобрението на типа 

за некомплектуван тип превозно 

средство, издадено в хода на 

многоетапна процедура, дори в 

случаите, когато то е издадено за 

различна категория превозно средство. 

4. ЕС одобрение на типа в 

последния етап на комплектуване се 

издава само след като органът по 

одобряването се е уверил, че типът на 

превозното средство, одобрен на 

последния етап, отговаря към 

конкретния момент на всички 

приложими технически изисквания. 

Това уверяване включва проверка на 

документацията за всички изисквания, 

предвидени от ЕС одобрението на типа 

за некомплектуван тип превозно 

средство, издадено в хода на 

многоетапна процедура, дори в 

случаите, когато то е издадено за 

различна категория превозно средство. 

То включва също и уверяване, че 

характеристиките на системите, 

получили одобрение на типа 

поотделно, все още съответстват на 
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тези одобрения на типа при 

влагането им в цяло превозно 

средство. 

 

Изменение  62 

Предложение за регламент 

Член 22 – параграф 1 – буква б 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) всички данни, чертежи, 

фотографии и друга съответна 

информация; 

б) всички данни, чертежи, 

фотографии и друга съответна 

информация, включително всички 

стратегии за управление на 

двигателя, приложени в различни 

условия на използване; 

 

Изменение  63 

Предложение за регламент 

Член 23 – параграф 4 – алинея 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Органът по одобряването и 

техническите служби трябва да имат 

достъп до програмните продукти и 

алгоритмите на превозното средство. 

Органът по одобряването и 

техническите служби трябва да имат 

достъп до програмните продукти и 

алгоритмите на превозното средство. За 

изпълнение на задълженията по член 

8 и за целите на удостоверяването на 

съответствието по член 9 органите 

за надзор на пазара и Комисията 

трябва да имат достъп до 

програмните продукти и 

алгоритмите на превозното средство. 

 

Изменение  64 

Предложение за регламент 

Член 23 – параграф 4 – алинея 1 а (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Този достъп обхваща софтуер и 

хардуер, които се отнасят до 
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безопасността и околната среда, 

включително алгоритмите на 

системите на превозните средства и 

подсистемите, необходими за 

проверката и одобряването. 

Състоянието на софтуера трябва да 

се маркира по такъв начин, че 

евентуална промяна да бъде 

непосредствено видима. 

 

Изменение  65 

Предложение за регламент 

Член 25 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Органът по одобряването 

разпраща до органите по одобряване в 

другите държави членки и до 

Комисията, в рамките на един месец 

след издаването или изменянето на ЕС 

одобрение на типа, копие от 

сертификата за ЕС одобряване на типа 

за всеки одобрен от него тип превозно 

средство, система, компонент и 

технически възел, придружено от 

съответните допълнения, включително 

докладите от изпитванията, посочени в 

член 23. Това копие се изпраща чрез 

обща сигурна система за електронен 

обмен на информация или под формата 

на сигурно електронно досие. 

1. Органът по одобряването 

разпраща до органите по одобряване в 

другите държави членки и до 

Комисията, в рамките на един месец 

след издаването или изменянето на ЕС 

одобрение на типа, копие от 

сертификата за ЕС одобряване на типа 

за всеки одобрен от него тип превозно 

средство, система, компонент и 

технически възел, придружено от 

съответните допълнения, описани в 

приложения І и ІІІ, включително 

докладите от изпитванията, посочени в 

член 23. Допълненията включват поне 

данни по отношение на: 

 - маса/тегло на тестваното 

превозно средство; 

 - температура, при която се 

провежда изпитването; 

 - коефициенти на 

съпротивление при движение по път; 

 - несъществено оборудване, 

което е било използвано по време на 

изпитването (системи за регулиране 

на температурата, аудио и медийни 

системи и др.); 

 - данни за гумите (модел, размер, 
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налягане); 

 - специфични за превозното 

средство стойности за смяна на 

предавката; 

 - режим на задвижване, включен 

по време на изпитването; 

 - аеродинамично челно 

съпротивление; 

 - съпротивление при търкаляне 

на тестваното превозно средство; 

 - използвани технически служби 

на всички етапи. 

 Това копие се изпраща чрез обща 

сигурна система за електронен обмен на 

информация или под формата на 

сигурно електронно досие. 

 

Изменение  66 

Предложение за регламент 

Член 25 – параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Когато получи искане от орган 

по одобряването на друга държава 

членка или от Комисията, органът по 

одобряването, издал ЕС одобрение на 

типа, изпраща на искащия орган в 

рамките на един месец след 

получаването на искането копие от 

изискания сертификат за ЕС одобряване 

на типа, заедно с приложенията, чрез 

обща сигурна система за електронен 

обмен на информация или под формата 

на защитен електронен файл. 

3. Когато получи искане от орган 

по одобряването на друга държава 

членка или от Комисията, органът по 

одобряването, издал ЕС одобрение на 

типа, изпраща на искащия орган в 

рамките на един месец след 

получаването на искането копие от 

изискания сертификат за ЕС одобряване 

на типа, заедно с приложенията, 

описани в приложения І и ІІІ. 

Приложенията включват най-

малкото данни за: 

 - маса/тегло на тестваното 

превозно средство; 

 - температура, при която се 

провежда изпитването; 

 - коефициенти на 

съпротивление при движение по път; 

 - несъществено оборудване, 



 

PE587.469v03-00 36/58 AD\1112968BG.docx 

BG 

което е било използвано по време на 

изпитването (системи за регулиране 

на температурата, аудио и медийни 

системи и др.); 

 - данни за гумите (модел, размер, 

налягане); 

 - специфични за превозното 

средство стойности за смяна на 

предавката; 

 - режим на задвижване, включен 

по време на изпитването; 

 - аеродинамично челно 

съпротивление; 

 - съпротивление при търкаляне 

на тестваното превозно средство; 

 - използвани технически служби 

на всички етапи. 

 Това копие се изпраща чрез обща 

сигурна система за електронен обмен на 

информация или под формата на 

защитен електронен файл. 

 

Изменение  67 

Предложение за регламент 

Член 25 – параграф 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Органът по одобряването 

незабавно информира органите по 

одобряването на другите държави 

членки и Комисията за всеки свой отказ 

да издаде ЕС одобрение на типа и всяко 

отменяне на ЕС одобрение на одобрение 

на типа, като излага причините за своето 

решение. 

4. Органът по одобряването 

незабавно информира органите по 

одобряването на другите държави 

членки и Комисията за всеки свой отказ 

да издаде ЕС одобрение на типа и всяко 

отменяне на ЕС одобрение на одобрение 

на типа, като излага причините за своето 

решение. Органът по одобряването 

включва в мотивираното си решение 

всички резултати от изпитването, 

включително най-малкото данни за: 

 - маса/тегло на тестваното 

превозно средство; 

 - температура, при която се 
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провежда изпитването; 

 - коефициенти на 

съпротивление при движение по път; 

 - несъществено оборудване, 

което е било използвано по време на 

изпитването (системи за регулиране 

на температурата, аудио и медийни 

системи и др.); 

 - данни за гумите (модел, размер, 

налягане); 

 - специфични за превозното 

средство стойности за смяна на 

предавката; 

 - режим на задвижване, включен 

по време на изпитването; 

 - аеродинамично челно 

съпротивление; 

 - съпротивление при търкаляне 

на тестваното превозно средство; 

 - използвани технически служби 

на всички етапи. 

 Неговото мотивирано решение се 

изпраща чрез обща сигурна система за 

електронен обмен на информация или 

под формата на сигурно електронно 

досие. 

 

Изменение  68 

Предложение за регламент 

Член 25 – параграф 4 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 4a. Органът по одобряването 

актуализира публичната онлайн база 

данни, посочена в член 10, параграф 

2а, без ненужно забавяне, когато е 

издадено или оттеглено ново 

одобрение на типа, както и винаги 

когато е установено несъответствие 

с настоящия регламент или е 

предприето коригиращо действие. 

Органът по одобряването включва в 
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актуализацията данните, посочени в 

параграф 1 или 3. 

 

Изменение  69 

Предложение за регламент 

Член 28 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Производителят предоставя на 

органа по одобряването превозните 

средства, системите, компонентите или 

отделните технически възли, които са 

необходими за провеждането на 

необходимите изпитвания съгласно 

съответните актове, изброени в 

приложение IV. 

2. Производителят предоставя на 

техническата служба превозните 

средства, системите, компонентите или 

отделните технически възли, които са 

необходими за провеждането на 

необходимите изпитвания съгласно 

съответните актове, изброени в 

приложение IV. 

 

Изменение  70 

Предложение за регламент 

Член 28 – параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. На необходимите изпитвания се 

подлагат превозни средства, системи, 

компоненти и отделни технически 

възли, които са представителни за типа, 

подлежащ на одобрение. 

3. На необходимите изпитвания се 

подлагат превозни средства, системи, 

компоненти и отделни технически 

възли, които са представителни за типа, 

подлежащ на одобрение. При 

извършване на изпитванията за 

одобрение на типа за цяло превозно 

средство, органите гарантират, че 

подбраните за изпитване превозни 

средства не са такива, че да доведат 

до резултати, които системно се 

разминават с характеристиките на 

тези превозни средства, когато се 

експлоатират при условия, за които 

може разумно да се очаква да се 

срещнат в хода на нормална работа и 

употреба. 
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Изменение  71 

Предложение за регламент 

Член 28 – параграф 3 – алинея 1 а (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 В случай на одобрение на типа за цяло 

превозно средство органите 

гарантират, че подбраните за 

изпитване превозни средства не са 

такива, че да доведат до резултати, 

които системно се разминават с 

характеристиките на тези превозни 

средства, когато се експлоатират 

при условия, за които може разумно 

да се очаква да се срещнат в хода на 

нормална работа и употреба. 

 

Изменение  72 

Предложение за регламент 

Член 29 – параграф 4 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 4a. При извършване на изпитване 

за удостоверяване на 

съответствието съгласно параграфи 

2 и 4, органът по одобряването 

определя техническа служба, 

различна от тази, извършила 

първоначалното изпитване за 

одобряване на типа. 

 

Изменение  73 

Предложение за регламент 

Член 30 – заглавие 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Национална структура за събиране на 

такси за одобряването на типа и 

покриване на разходите за надзор на 

пазара 

Финансиране на одобряването на типа 

и покриване на разходите за надзор на 

пазара 
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Изменение  74 

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 гарантират, 

че няма конфликт на интереси, 

припокриване на функции или 

търговски връзки между 

националните органи по одобряване 
на типа или органи за надзор на 

пазара, техническите служби и 

производителите. За тази цел те 

създават независими и прозрачни 

разпоредби за финансиране, които да 

покриват 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. 

 

Изменение  75 

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. 

2. С такси се облагат 

производителите, кандидатствали за 

одобряване на тип в съответната 

държава членка. Таксите не трябва да се 

събират непосредствено от 

техническите служби. 

 

Изменение  76 

Предложение за регламент 

Член 30 – параграф 3 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 
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 3a. Държавите членки може също 

така да въведат изискване от 

производителите да се събират 

административни такси съобразно 

броя на превозните средства, 

продавани годишно на пазара на 

Съюза. Тези такси се заделят за 

финансиране на изпитванията за 

одобряване на типа от техническите 

служби и на дейностите по надзор на 

пазара в съответствие с член 8. 

 

Изменение  77 

Предложение за регламент 

Член 30 – параграф 5 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 5a. До 2020 г. Комисията оценява 

разпоредбите за финансиране, приети 

от държавите членки. При 

извършване на тази оценка 

Комисията разглежда 

възможностите за създаване на 

приложима в целия Съюз структура 

за събиране на такси за покриване на 

разходите за одобрения на типа и 

дейности за надзор на пазара, за да е 

налице съгласувана структура за 

събиране на такси в целия Съюз. 

Комисията разглежда също и 

възможността за въвеждане на 

такса при регистрация (т.е. при 

продажбата на нови превозни 

средства), чрез която биха могли да 

бъдат финансирани тези изпитвания 

в широк мащаб. 

 Комисията докладва на Европейския 

парламент и на Съвета относно 

резултатите от своята оценка и – 

ако е целесъобразно, представя 

законодателно предложение. 
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Изменение  78 

Предложение за регламент 

Член 33 – параграф 1 

 

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, системи, компоненти и 

отделни технически възли се издават за 

ограничен период от осем 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 се подновява без 

изпитване, въз основа на заявление от 

производителя, само след като органът 

по одобряването се е уверил, че не са 

извършвани промени в съответния 

тип превозно средство, система, 

компонент или отделен технически 

възел и 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. 

 

Изменение  79 

Предложение за регламент 

Член 34 – параграф 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Лицето или лицата, 

упълномощени да подписват 

сертификати за съответствие, трябва да 

са служители на производителя и имат 

надлежни правомощия да поемат 

изцяло юридическа отговорност от 

името на производителя по отношение 

на проектирането и производството на 

превозното средство или на 

съответствието на това производство. 

4. Лицето или лицата, 

упълномощени да подписват 

сертификати за съответствие, трябва да 

са служители на производителя и имат 

надлежни правомощия да поемат 

юридическа отговорност от името на 

производителя по отношение на 

проектирането и производството на 

превозното средство или на 

съответствието на това производство. 
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Изменение  80 

Предложение за регламент 

Член 34 – параграф 6 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 6a. Ако са изпълнени 

необходимите условия за 

хармонизиран достъп до данните на 

съответните заинтересовани 

страни, Комисията се оправомощава 

да приеме делегиран акт по член 88 за 

допълване на настоящия регламент, 

като дава възможност за пълна 

замяна на сертификата за 

съответствие на хартиен носител с 

електронен сертификат за 

съответствие. 

 

Изменение  81 

Предложение за регламент 

Член 49 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Органите за надзор на пазара на 

дадена държава членка, които са 

предприели действие съгласно член 20 

от Регламент (ЕО) № 765/2008 и член 8 

от настоящия регламент или които имат 

основателна причина да считат, че 

превозно средство, система, компонент 

или отделен технически възел, които 

попадат в обхвата на настоящия 

регламент, представляват сериозен риск 

за здравето или безопасността на хората 

или за други аспекти на защитата на 

обществените интереси, попадащи в 

обхвата на настоящия регламент, 

информират незабавно органа по 

одобряване, издал одобрението, за 

своите констатации. 

1. Органите за надзор на пазара на 

дадена държава членка, които са 

предприели действие съгласно член 20 

от Регламент (ЕО) № 765/2008 и член 8 

от настоящия регламент или които имат 

основателна причина да считат, че 

превозно средство, система, компонент 

или отделен технически възел, които 

попадат в обхвата на настоящия 

регламент, представляват риск за 

околната среда, за здравето или 

безопасността на хората или за други 

аспекти на защитата на обществените 

интереси, попадащи в обхвата на 

настоящия регламент, незабавно 

информират органа по одобряване, 

издал одобрението, за своите 

констатации. 
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Изменение  82 

Предложение за регламент 

Член 49 – параграф 2 – алинея 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Органът по одобряването, посочен в 

параграф 1, извършва оценка по 

отношение на превозното средство, 

системата, компонента или отделния 

технически възел, която обхваща всички 

изисквания, определени в настоящия 

регламент. Съответните стопански 

субекти оказват пълно съдействие на 

органите по одобряването и органите за 

надзор на пазара. 

Органът по одобряването, посочен в 

параграф 1, извършва оценка по 

отношение на превозното средство, 

системата, компонента или отделния 

технически възел, която обхваща всички 

изисквания, определени в настоящия 

регламент. Съответните стопански 

субекти оказват пълно съдействие на 

органите по одобряването и органите за 

надзор на пазара и незабавно им 

предоставят достъп до всяка 

поискана информация. 

 

Изменение  83 

Предложение за регламент 

Член 52 – заглавие 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Съответстващи на изискванията 

превозни средства, системи, компоненти 

или отделни технически възли, които 

представляват сериозен риск за 

безопасността или нанасят сериозни 

вреди на здравето и околната среда 

Съответстващи на изискванията 

превозни средства, системи, компоненти 

или отделни технически възли, които 

представляват сериозен риск за 

околната среда или за здравето и 

безопасността 

 

Изменение  84 

Предложение за регламент 

Член 52 – параграф 1 – алинея 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Когато след извършване на оценката 

съгласно член 49, параграф 1 държава 

членка установи, че въпреки 

съответствието си с приложимите 

изисквания или въпреки че са правилно 

маркирани, определени превозни 

Когато след извършване на оценката 

съгласно член 49, параграф 1 държава 

членка установи, че въпреки 

съответствието си с приложимите 

изисквания или въпреки че са правилно 

маркирани, определени превозни 
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средства, системи, компоненти или 

отделни технически възли 

представляват сериозен риск за 

безопасността или могат сериозно да 

навредят на околната среда или на 

общественото здраве, държавата 

членка изисква от съответния стопански 

субект да предприеме всички 

необходими коригиращи мерки, за да 

гарантира, че когато бъдат пуснати на 

пазара, регистрирани или пуснати в 

употреба съответните превозни 

средства, системи, компоненти или 

отделни технически възли вече няма да 

представляват такъв сериозен риск, или 

да предприеме ограничителни мерки, за 

да изтегли от пазара превозните 

средства, системите, компонентите или 

отделните технически възли или да ги 

изземе в рамките на разумен срок, в 

зависимост от естеството на риска. 

средства, системи, компоненти или 

отделни технически възли 

представляват сериозен риск за 

безопасността, околната среда или 

здравето, държавата членка изисква от 

съответния стопански субект да 

предприеме всички необходими 

коригиращи мерки, за да гарантира, че 

когато бъдат пуснати на пазара, 

регистрирани или пуснати в употреба 

съответните превозни средства, 

системи, компоненти или отделни 

технически възли вече няма да 

представляват такъв сериозен риск, или 

да предприеме ограничителни мерки, с 

изискващи да бъдат изтеглени от 

пазара превозните средства, системите, 

компонентите или отделните 

технически възли или да бъдат иззети 

в рамките на разумен срок, в зависимост 

от естеството на риска. 

 

Изменение  85 

Предложение за регламент 

Член 52 – параграф 1 – алинея 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Държавата членка може да откаже да 

регистрира такива превозни средства, 

докато стопанският субект не вземе 

всички необходими коригиращи мерки. 

Държавата членка отказва да 

регистрира такива превозни средства, 

докато стопанският субект не вземе 

всички необходими коригиращи мерки. 

 

Изменение  86 

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 

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 
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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. 

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 

изискват те да бъдат изтеглени от 

този пазар, или да бъдат иззети 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. 

 

Изменение  87 

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 

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 
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ограничителни мерки в съответствие с 

член 53, параграф 1. 

съответствие с член 53, параграф 1. 

 

Изменение  88 

Предложение за регламент 

Член 64 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 64a 

 Информация, предназначена за 

организациите, занимаващи се с 

проверки на техническата 

изправност, ремонт и поддръжка 

 Контролни изпитвания трябва да се 

осъществяват на различни етапи от 

жизнения цикъл на превозните 

средства, по-специално по време на 

проверките на техническата 

изправност, за да се гарантира, че 

емисиите остават в съответните 

граници през целия жизнен цикъл на 

превозното средство. За тази цел 

независимите оператори, 

включително центровете за проверки 

на техническата изправност, трябва 

да разполагат с достъп до подходяща 

информация от производителите и с 

измервателни уреди, еквивалентни на 

тези, използвани за одобряването на 

типа. 

 

Изменение  89 

Предложение за регламент 

Член 65 – параграф 1 – алинея 2 а (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 На независимите оператори се дава 

достъп по същото време и до едно и 

също съдържание като на 

производителите и техните 

оторизирани търговци в рамките на 

предоставянето на дистанционно 
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диагностично техническо 

обслужване. Независимите оператори 

обаче не могат да съхраняват 

данните и информацията, до които 

са получили достъп, а са длъжни да 

заличават подобни данни и 

информация веднага след приключване 

на дистанционното диагностично 

техническо обслужване. 

 

Изменение  90 

Предложение за регламент 

Член 65 – параграф 10 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 10a. На Комисията се предоставя 

правомощието да приема делегирани 

актове в съответствие с член 88 за 

изменение на настоящия регламент, 

като създаде приложение ХVІІІА с 

цел отчитане на технологичните 

промени в областта на обмена на 

цифрови данни чрез безжична мрежа 

за отдалечена връзка, което да 

осигури постоянен пряк достъп на 

независимите оператори до 

бордовите данни и ресурсите на 

превозното средство и конкурентна 

неутралност на техническия проект. 

 

Изменение  91 

Предложение за регламент 

Член 69 – параграф 3 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 3a. Операторите имат право, 

самостоятелно или чрез сдружение, 

да подават жалби до своя национален 

орган, който разследва жалбата и 

удостоверява съответствието на 

засегнатото превозното средство в 

срок от три месеца. 
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Изменение  92 

Предложение за регламент 

Член 71 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Органът по одобряване, 

определен от държавата членка в 

съответствие с член 7, параграф 3, 

наричан по-долу „орган по одобряване 

на типа“, отговаря за оценката, 

определянето, нотифицирането и 

извършването на мониторинг на 

технически служби, включително, 

когато е уместно, на подизпълнители 

или поделения на тези технически 

служби. 

1. Органът по одобряване, 

определен от държавата членка в 

съответствие с член 7, параграф 3, 

наричан по-долу „орган по одобряване 

на типа“, отговаря за оценката, 

определянето, нотифицирането и 

извършването на мониторинг на 

технически служби, включително, 

когато е уместно, на подизпълнители 

или поделения на тези технически 

служби. Държавите членки могат да 

делегират на национален орган по 

акредитация задачата да извършва 

оценката и мониторинга на тези 

технически служби или на 

подизпълнители или поделения на 

тези технически служби. 

 

Изменение  93 

Предложение за регламент 

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

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Дейността на орган по одобряване на 

типа може да бъде временно спряна 

или окончателно прекратена от 

Комисията при сериозно 

неизпълнение на задълженията на 

този орган.  

 

Изменение  94 

Предложение за регламент 

Член 71 – параграф 8 – алинея 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Държавите членки изготвят годишен Форумът, създаден по силата на член 
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план за партньорските проверки, който 

осигурява подходяща ротация на 

извършващите и подлежащите на 

проверка органи по одобряване на типа, 

и го представят на Комисията. 

10, изготвя работен план за 

партньорските проверки, който 

осигурява подходяща ротация на 

извършващите и подлежащите на 

проверка органи по одобряване на типа. 

Честотата на партньорските 

проверки, както и съставът на 

екипите, участващи в проверката на 

органа по одобряване на типа, могат 

да се различават в зависимост от 

броя на одобренията на типа на 

категориите превозни средства или 

системи, компоненти и отделни 

технически възли, извършвани от 

подложения на проверка орган в 

конкретната засегната държава 

членка. 

 

Изменение  95 

Предложение за регламент 

Член 71 – параграф 8 – алинея 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Партньорската проверка включва 

посещение на място на техническа 

служба, която е под отговорността на 

проверявания орган. Комисията може да 

участва в тази проверка и взема 

решение за своето участие въз основа 

на анализ на оценката на риска. 

Партньорската проверка включва 

проверка на процедурите за 

одобряване на типа и на правилното 

прилагане на изискванията на 

настоящия регламент, проверка на 

случайна извадка от издадените 

одобрения на типа и посещение на 

място на техническа служба, която е под 

отговорността на проверявания орган. 

Комисията може да участва в 

партньорската проверка и въз основа 

на анализ на оценката на риска взема 

решение дали желае да участва. 

 

Изменение  96 

Предложение за регламент 

Член 71 – параграф 8 – алинея 3 а (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Насърчават се органите по 
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одобряване на типа да бъдат 

акредитирани съгласно стандартите 

EN ISO. 

Изменение  97 

Предложение за регламент 

Член 72 – параграф 1 – буква б  

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) категория „В“: надзор при 

извършването на изпитванията, 

посочени в настоящия регламент и в 

актовете, изброени в приложение IV, 

когато тези изпитвания се извършват с 

оборудване, персонал и средства на 

производителя или на трети лица; 

б) категория „В“: надзор при 

извършването на изпитванията, 

посочени в настоящия регламент и в 

актовете, изброени в приложение IV, 

когато тези изпитвания се извършват с 

оборудване, персонал и средства на 

трети лица; тази категория 

изпитвания подлежи на дерогация. 

Изпитвания от категория „В“ не се 

разрешават в случай на одобряване на 

типа на цели превозни средства; 

Изменение  98 

Предложение за регламент 

Член 76 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Собствената техническа 

служба отговаря на следните 

изисквания: 

заличава се 

a) тя е акредитирана от 

национален орган по акредитация 

съгласно определението в член 2, 

точка 11 от Регламент (ЕО) № 

765/2008 и в съответствие с 

допълнения 1 и 2 към приложение V 

към настоящия регламент; 

 

б) собствената техническа 

служба и нейният персонал са 

организационно обособена единица, 

която разполага с методи за 

докладване в рамките на 

предприятието на производителя, от 

което тя е част, чрез което се 

осигурява и доказва пред съответния 
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национален орган по акредитация 

нейната безпристрастност; 

в) собствената техническа 

служба и нейните служители не 

изпълняват никакви дейности, които 

могат да бъдат в конфликт с 

тяхната независимост или почтено 

поведение при изпълнение на 

дейностите, за които са определени; 

 

г) тя предоставя услугите си 

изключително на предприятието на 

производителя, от което е част. 

 

Изменение  99 

Предложение за регламент 

Член 80 – параграф 3 – алинея 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

В срок от два месеца след приключване 

на това оценяване на техническата 

служба държавите членки докладват на 

Комисията и на другите държави членки 

относно тези дейности по мониторинг. 

Докладите съдържат обобщение на 

оценката, което се прави публично 

достъпно. 

В срок от два месеца след приключване 

на това оценяване на техническата 

служба държавите – членки докладват 

на Комисията и на другите държави 

членки относно тези дейности по 

мониторинг, без това да води до 

допълнително натоварване в 

административен план или по 

отношение на човешките ресурси. 

Докладите съдържат пълно обобщение 

на оценката, което се прави публично 

достъпно. 

 

Изменение  100 

Предложение за регламент 

Член 81 – параграф 1 – алинея 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Комисията разследва всички случаи, в 

които пред нея са изразени съмнения 

относно компетентността на дадена 

техническа служба или нейното 

продължаващо съответствие с 

изискванията и отговорностите, на 

които тя е предмет съгласно настоящия 

Комисията, в сътрудничество с органа 

по одобряване на типа от 

съответната държава членка, 
разследва всички случаи, в които пред 

нея са изразени съмнения относно 

компетентността на дадена техническа 

служба или нейното продължаващо 
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регламент. Комисията може да започне 

такова проучване и по собствена 

инициатива. 

съответствие с изискванията и 

отговорностите, на които тя е предмет 

съгласно настоящия регламент. 

Комисията може да започне такова 

проучване и по собствена инициатива. 

 

Изменение  101 

Предложение за регламент 

Член 81 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Комисията се консултира с 

органа по одобряване на типа на 

държавата членка, в която е установена 

техническа служба, като част от процеса 

на разследването, посочено в параграф 

1. По искане на Комисията органът по 

одобряване на тази държава членка ѝ 

предоставя цялата информация, 

свързана с работата на въпросната 

техническа служба и спазването на 

изискванията за нейната независимост 

и компетентност. 

2. Комисията си сътрудничи с 

органа по одобряване на типа на 

държавата членка, в която е установена 

техническа служба, като част от процеса 

на разследването, посочено в параграф 

1. По искане на Комисията органът по 

одобряване на тази държава членка ѝ 

предоставя цялата информация, 

свързана с работата на въпросната 

техническа служба и спазването от 

нейна страна на изискванията за 

независимост и компетентност. 

Изменение  102 

Предложение за регламент 

Член 86 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Държавите членки събират такси 

от техническите служби, 

кандидатстващи да бъдат определени на 

тяхна територия, чрез които да покриват 

изцяло или частично разходите във 

връзка с дейностите на националните 

органи, отговарящи за техническите 

служби в съответствие с настоящия 

регламент. 

1. Държавите членки събират такси 

от техническите служби, 

кандидатстващи да бъдат определени на 

тяхна територия, чрез които да покриват 

разходите във връзка с дейностите на 

националните органи, отговарящи за 

техническите служби в съответствие с 

настоящия регламент. 

 

Изменение  103 

Предложение за регламент 

Член 88 – параграф 2 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Правомощието да приема 

делегирани актове, посочени в член 4, 

параграф 2, член 5, параграф 2, член 10, 

параграф 3, член 22, параграф 3, член 

24, параграф 3, член 25, параграф 5, 

член 26, параграф 2, член 28, параграф 

5, член 29, параграф 6, член 34, 

параграф 2, член 55, параграфи 2 и 3, 

член 56, параграф 2, член 60, параграф 

3, член 65, параграф 10, член 76, 

параграф 4 и член 90, параграф 2, се 

предоставя на Комисията за 

неопределен срок, считано от датата на 

влизане в сила на настоящия регламент. 

2. Правомощието да приема 

делегирани актове, посочени в член 4, 

параграф 2, член 5, параграф 2, член 8, 

параграф 10, член 10, параграф 3, член 

22, параграф 3, член 24, параграф 3, 

член 25, параграф 5, член 26, параграф 

2, член 28, параграф 5, член 29, 

параграф 6, член 34, параграф 2, член 

55, параграфи 2 и 3, член 56, параграф 2, 

член 60, параграф 3, член 65, параграф 

10, член 76, параграф 4 и член 90, 

параграф 2, се предоставя на Комисията 

за неопределен срок, считано от датата 

на влизане в сила на настоящия 

регламент. 

 

Изменение  104 

Предложение за регламент 

Член 88 – параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Делегирането на правомощия, 

посочени член 4, параграф 2, член 5, 

параграф 2, член 10, параграф 3, член 

22, параграф 3, член 24, параграф 3, 

член 25, параграф 5, член 26, параграф 

2, член 28, параграф 5, член 29, 

параграф 6, член 34, параграф 2, член 

55, параграфи 2 и 3, член 56, параграф 2, 

член 60, параграф 3, член 65, параграф 

10, член 76, параграф 4 и член 90, 

параграф 2, може да бъде оттеглено по 

всяко време от Европейския парламент 

или от Съвета. С решението за 

оттегляне се прекратява посоченото в 

него делегиране на правомощия. То 

поражда действие в деня след 

публикуването на решението в 

Официален вестник на Европейския 

съюз или на по-късна, посочена в 

решението дата. То не засяга 

действителността на делегираните 

3. Делегирането на правомощия, 

посочени член 4, параграф 2, член 5, 

параграф 2, член 8, параграф 10, член 

10, параграф 3, член 22, параграф 3, 

член 24, параграф 3, член 25, параграф 

5, член 26, параграф 2, член 28, 

параграф 5, член 29, параграф 6, член 

34, параграф 2, член 55, параграфи 2 и 3, 

член 56, параграф 2, член 60, параграф 

3, член 65, параграф 10, член 76, 

параграф 4 и член 90, параграф 2, може 

да бъде оттеглено по всяко време от 

Европейския парламент или от Съвета. 

С решението за оттегляне се прекратява 

посоченото в него делегиране на 

правомощия. То поражда действие в 

деня след публикуването на решението 

в Официален вестник на Европейския 

съюз или на по-късна, посочена в 

решението дата. То не засяга 

действителността на делегираните 
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актове, които вече са в сила. актове, които вече са в сила. 

 

Изменение  105 

Предложение за регламент 

Член 88 – параграф 5 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

5. Делегиран акт, приет съгласно 

член 4, параграф 2, член 5, член 10, 

параграф 3, параграф 2, член 22, 

параграф 3, член 24, параграф 3, член 

25, параграф 5, член 26, параграф 2, 

член 28, параграф 5, член 29, параграф 

6, член 34, параграф 2, член 55, 

параграфи 2 и 3, член 56, параграф 2, 

член 60, параграф 3, член 65, параграф 

10, член 76, параграф 4 и член 90, 

параграф 2, влиза в сила единствено ако 

нито Европейският парламент, нито 

Съветът не са представили възражения в 

срок от два месеца след 

нотифицирането на акта на Европейския 

парламент и Съвета или ако преди 

изтичането на този срок и Европейският 

парламент, и Съветът са уведомили 

Комисията, че няма да представят 

възражения. Този срок се удължава с 

два месеца по инициатива на 

Европейския парламент или на Съвета. 

5. Делегиран акт, приет съгласно 

член 4, параграф 2, член 5, параграф 2, 

член 8, параграф 10, член 10, параграф 

3, член 22, параграф 3, член 24, 

параграф 3, член 25, параграф 5, член 

26, параграф 2, член 28, параграф 5, 

член 29, параграф 6, член 34, параграф 

2, член 55, параграфи 2 и 3, член 56, 

параграф 2, член 60, параграф 3, член 

65, параграф 10, член 76, параграф 4 и 

член 90, параграф 2, влиза в сила 

единствено ако нито Европейският 

парламент, нито Съветът не са 

представили възражения в срок от два 

месеца след нотифицирането на акта на 

Европейския парламент и Съвета или 

ако преди изтичането на този срок и 

Европейският парламент, и Съветът са 

уведомили Комисията, че няма да 

представят възражения. Този срок се 

удължава с два месеца по инициатива на 

Европейския парламент или на Съвета. 

Изменение  106 

Предложение за регламент 

Член 89 – параграф 2 – буква б 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) фалшифициране на резултатите 

от изпитванията за одобряване на типа; 

б) фалшифициране на резултатите 

от изпитванията за одобряване на типа, 

което означава, че резултатите не 

могат да бъдат възпроизведени 

емпирично в нова среда за изпитване, 

така че условията и стойностите да 

могат да бъдат проверени от 

съответния орган; 
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Изменение  107 

Предложение за регламент 

Член 90 – параграф 1 – алинея 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Административните глоби, наложени от 

Комисията, не трябва да са в 

допълнение към санкциите, наложени от 

държавите членки в съответствие с член 

89 за същото нарушение, и не трябва да 

надвишават 30 000 EUR за превозно 

средство, система, компонент или 

отделен технически възел. 

Административните глоби, наложени от 

Комисията, може да са в допълнение 

към санкциите, наложени от държавите 

членки в съответствие с член 89 за 

същото нарушение, но не трябва да 

надвишават 30 000 EUR за превозно 

средство, система, компонент или 

отделен технически възел. 

Изменение  108 

Предложение за регламент 

Член 90 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 90a 

 Преглед на институционалната 

рамка за надзор на пазара и контрол 

на одобряването на типа 

 1. Най-късно до декември 2018 г. 

Комисията извършва преглед с цел да 

оцени всички възможни варианти за 

подобряване на институционалната 

рамка за наблюдение върху надзора на 

пазара и контрола на одобряването на 

типа, включително създаване на 

независим европейски орган за надзор 

на пазара и контрол на одобряването 

на типа. В хода на този преглед 

Комисията по-конкретно разглежда: 

 a) най-подходящия начин да се 

осигури високо равнище на 

технически експертен опит, 

хармонизиране на изпитването за 

одобрение на типа и проверки на 

надзора на превозните средства в 

употреба, както и гаранция за 

независимост, за да се гарантира 
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ефикасното функциониране на 

вътрешния пазар в полза на 

потребителите и предприятията и 

високо ниво на защита на здравето и 

опазване на околната среда; 

 б) необходимостта да се 

гарантира прозрачност, да се 

избягват конфликти на интереси и да 

се опростяват административните 

надзорни дейности. 

 Комисията взема предвид 

евентуалните препоръки и 

заключения на анкетната комисия по 

измерването на емисиите в 

автомобилния сектор. 

 Когато приключи с този преглед, 

Комисията може, ако е уместно, да 

представи законодателно 

предложение. 

 

Изменение  109 

Предложение за регламент 

Член 90 б (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 90б 

 Изтичане на правомощията, 

предоставени на Комисията 

 Оправомощаването на Комисията, 

както е предвидено в член 9, 

параграфи 1, 2, 3 и 5 и в членове 51, 53, 

54, 58, 77, 78, 79, 80, 81 и 82, спира да 

се прилага пет години след влизането 

в сила на настоящия регламент.  
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