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КРАТКА ОБОСНОВКА

The objective of the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council 
on type-approval of motor vehicles and engines with respect to emissions from heavy duty 
vehicles (Euro VI) and on access to vehicle repair and maintenance information is to lay down 
harmonised rules on the construction of motor vehicles to ensure the functioning of the 
internal market while at the same time ensure a high level of environmental protection 
regarding emissions of atmospheric pollutants. 

With a view to guaranteeing effective competition on the market in repair and maintenance 
services and ensuring that independent operators are not excluded from that market, vehicle 
manufacturers must grant independent operators, such as repairers, manufacturers or 
distributors of repair equipment, tools or spare parts, unrestricted and standardised access to
on-board diagnostic (OBD) information and vehicle repair and maintenance information

The Draftsperson overall supports the proposal, but suggests further improvements regarding 
the access to vehicle repair information. Heavy duty vehicles are often produced in multi-
stages, and the access to vehicle repair information shall therefore be secured in these 
situations as well, to ensure that independent operators have access to up-to-date information 
of all aspects of the vehicle. The draftsperson therefore proposes that in the case of a multi-
stage type-approval, the manufacturer responsible for each approval is also responsible for the 
supply of repair information for that stage to both the final manufacturer and independent 
operators. 

It is not possible to simply carry over the rules on access to repair and maintenance 
information from Euro 5 (passenger cars) to Euro VI (heavy duty vehicles) regarding the 
standardised submission format. Therefore the Commission has given a mandate to the 
European Committee for Standardisation to develop a new format for submitting repair and 
maintenance information which reflects the up to date vehicles technology and is also 
applicable for heavy duty vehicles. As soon as this new format is adopted all repair and 
maintenance information shall be submitted in accordance with the new format.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите приканва водещата комисия 
по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните да включи в доклада си 
следните изменения:
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Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. Неограниченият достъп до 
информация относно ремонта на 
превозните средства чрез 
стандартизиран формат, който да може 
да се използва за извличане на 
техническа информация, и ефективната 
конкуренция на пазара за 
информационни услуги и за ремонт и 
техническо обслужване на превозните 
средства са необходими за по-доброто 
функциониране на вътрешния пазар, 
особено по отношение на свободното 
движение на стоки, свободата на 
установяване и свободата на 
предоставяне на услуги. Голяма част от 
тази информация е свързана с бордовите 
системи за диагностика и тяхното 
взаимодействие с другите системи на 
превозното средство. Необходимо е да 
се утвърдят технически спецификации, 
които да се използват като основа от 
производителите на техните интернет 
страници, както и целенасочени мерки 
за осигуряване на безпрепятствен 
достъп за малките и средни предприятия 
(МСП).

8. Неограниченият достъп до 
информация относно ремонта на 
превозните средства чрез 
стандартизиран формат, който да може 
да се използва за извличане на 
техническа информация, и ефективната 
конкуренция на пазара за 
информационни услуги и за ремонт и 
техническо обслужване на превозните 
средства са необходими за по-доброто 
функциониране на вътрешния пазар, 
особено по отношение на свободното 
движение на стоки, свободата на 
установяване и свободата на 
предоставяне на услуги. Голяма част от 
тази информация е свързана с бордовите 
системи за диагностика и тяхното 
взаимодействие с другите системи на 
превозното средство. Уместно е да се 
утвърдят технически спецификации, 
които да се използват като основа от 
производителите на техните интернет 
страници, както и целенасочени мерки 
за осигуряване на безпрепятствен 
достъп за малките и средни предприятия 
(МСП). 

Or. en

Обосновка

It is not only appropriate but necessary to lay down technical specifications to be followed by 
the manufacturers in their websites.  
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Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 8 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

8а.Не по-късно от…*, Комисията 
следва да преразгледа експлоатацията 
на системата за неограничен достъп 
до информация относно ремонта и 
техническото обслужване на 
превозните средства, за да се 
определи дали би било уместно 
консолидирането на всички 
разпоредби, уреждащи достъпа до 
информация относно ремонта и 
техническото обслужване на 
превозните средства в рамките на 
преразглежданото рамково 
законодателство относно типовото 
одобрение. Ако разпоредбите, 
уреждащи достъпа до подобна 
информация, бъдат консолидирани по 
този начин, то съответните 
разпоредби на настоящия регламент 
следва да бъдат отменени, доколкото 
съществуващите права за достъп до 
информацията за ремонт и 
техническо обслужване се запазят.
___________

* Четири години от датата на влизане в сила 
на настоящия регламент.

Or. en

Обосновка

Access to all repair and maintenance information should be incorporated into the framework 
directive on type approval or other framework legislation on type approval. The 
corresponding Euro 5/6 regulation for passenger cars ((EC) No 715/2007) contains an 
identical recital (No 9).
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Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 8 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

8б. Комисията следва да насърчава 
разработването на международно 
хармонизиран стандартен формат за 
неограничен и стандартизиран 
достъп до информация относно 
ремонта и техническото обслужване 
на превозните средства.

Or. en

Обосновка

The Commission shall push for an internationally harmonised ISO-standard format for the 
access to repair information, to ensure the development of an international harmonisation of 
motor vehicle regulation and to extend harmonisation to areas not yet covered

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 8 в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

8в. Абсолютно необходимо е 
разработването на общ европейски 
стандарт за формата на бордовата 
диагностична информация и 
информацията относно ремонта и 
техническото обслужване на 
превозните средства. Тъй като 
съществуващият формат OASIS не 
може да бъде прилаган изцяло по 
отношение на бордовата 
диагностична информация и 
информацията относно ремонта и 
техническото обслужване на 
тежкотоварните превозни средства, 
на Европейския комитет по 
стандартизация (CEN) беше 
възложено да разработи разширен 
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стандарт за тази информация. Този 
стандарт следва да се основава върху 
формата OASIS, като го 
приспособява към специалните 
потребности по отношение на 
тежкотоварните превозни средства. 
До приемането на такъв стандарт 
от CEN, бордовата диагностична 
информация и информацията 
относно ремонта и техническото 
обслужване за тежкотоварните 
превозни средства следва да бъде 
представяна по достъпен начин и във 
формат, който гарантира 
недискриминационен достъп. 
Информацията следва да се 
предоставя на уебсайтовете на 
производителите, или ако това не е 
осъществимо поради естеството на
информацията, в друга подходяща 
форма. Спецификациите по 
отношение на обхвата на 
техническата информация, 
определена в документ SC1-D2 по 
формата OASIS, следва да бъдат 
включени в мерките, приети при 
прилагането на настоящия 
регламент.

Or. en

Обосновка

See justification for amendment to article 6(1).

Изменение 5

Предложение за регламент
Член 3 – точка 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7) „бордова система за диагностика“ или 
„БСД“ е система за контрол на 
емисиите, която има способността да 
идентифицира възможните места на 

7) „бордова система за диагностика“ или 
„БСД“ е система на борда на превозно 
средство или двигател, която има 
способността да открива 
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неизправности чрез кодове за 
неизправности, съхранени в паметта на 
компютър;

неизправности и където е 
приложимо, да сигнализира 
наличието им чрез система за 
предупреждение, да идентифицира 
възможните места на неизправности 
чрез информация, съхранена в паметта 
на компютър, и да предава тази 
информация на външно устройство;
Комисията може да приеме, в 
съответствие с процедурата, 
посочена в член 39, параграф 9 от 
Директива 2007/46/EО, друга 
дефиниция с цел отразяване на 
техническия напредък в областта на 
БСД;

Or. en

Justification

The OBD system does not actually control emissions. The OBD system monitors the 
performance of the systems and components that do control emissions. The proposed new 
definition is in line with the one of the WWH-OBD (World Wide Harmonized On-Board 
Diagnostics). 

Изменение 6

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Производителите следва да 
предоставят на независимите оператори 
неограничен и стандартизиран достъп 
до информацията от бордовата система 
за диагностика (БСД) и до 
информацията за ремонта и 
техническото обслужване на превозните 
средства.

1. Производителите следва да 
предоставят на независимите оператори 
неограничен и стандартизиран достъп 
до информацията от бордовата система 
за диагностика (БСД) и до 
информацията за ремонта и 
техническото обслужване на превозните 
средства.

В случай на многоетапно типово 
одобрение, производителят, 
отговорен за всяко отделно одобрение, 
носи отговорност и за предоставяне 
на информация относно ремонта 
както на крайния производител, така 
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и на независимите оператори, във 
връзка със съответния етап. 
Крайният производител носи 
отговорност за предоставянето на 
информация на независимите 
оператори във връзка с превозното 
средство като цяло. Таксите за време 
на достъп се събират еднократно.

Прилагат се членове 6 и 7 от Регламент 
(ЕО) № 715/2007.

Членове 6 и 7 от Регламент (ЕО) № 
715/2007 се прилагат съответно. След 
приемането на съответния стандарт 
CEN информацията за бордовата 
диагностика и за ремонта и 
техническото обслужване на 
превозното средство ще се основава 
на този стандарт.
До приемането на съответния 
стандарт CEN информацията за 
бордовата диагностика и за ремонта 
и техническото обслужване на 
превозното средство се представя по 
лесно достъпен и 
недискриминационен начин. 
Информацията се предоставя на 
уебсайтовете на производителите, 
или ако това не е осъществимо 
поради естеството на 
информацията, в друга подходяща 
форма.

Or. en

Justification

Heavy duty vehicles are often assembled by a single manufacturer, but a significant number 
are built in multi-stages and are sold as e.g. chassis and engine. The aftermarket needs to 
obtain repair information for both fully assembled vehicles and for vehicles sold in e.g. 
engine/chassis form.

It is not possible to simply carry-over the rules on access to repair information from Euro 5 
(passenger cars) to Euro VI (heavy duty vehicles). The standardised format therefore has to 
be adjusted to the needs of the heavy duty vehicles sector. 
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Изменение 7

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В съответствие с процедурата, 
предвидена в член 39, параграф 9 от 
Директива 2007/46/EО, Комисията 
следва да установи и актуализира за 
целите на прилагането на параграф 1 на 
настоящия член техническите
спецификации, свързани с начина на 
предоставяне на информацията от 
бордовата система за диагностика и на 
информацията за ремонта и 
техническото обслужване на превозните 
средства.

2. В съответствие с процедурата, 
предвидена в член 39, параграф 9 от 
Директива 2007/46/EО, Комисията 
следва да установи и актуализира за 
целите на прилагането на параграф 1 на 
настоящия член съответните
технически спецификации, свързани с 
начина на предоставяне на 
информацията от бордовата система за 
диагностика и на информацията за 
ремонта и техническото обслужване на 
превозните средства. Комисията взема 
предвид съвременните 
информационни технологии, 
очакваните технологии в областта 
на превозните средства, 
съществуващите ISO стандарти и 
възможността за световен ISO 
стандарт.

Or. en

Justification

It is very important to take in to account the current and coming vehicle technology and ISO 
standards, when the Commission establish and update technical specifications relating to 
OBD information and vehicle repair and maintenance information. 

Изменение 8

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Комисията приема мерките по 
прилагане, посочени в член 4, параграф 
3, член 5, параграф 4 и член 6, 
параграф 2, не по-късно от 31 
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декември 2009 г.

Or. en

Justification

All manufacturers need sufficient lead-in time from the completion and entry into force of the 
co-decision and the comitology procedure. For the recent Euro 5/6 for passenger cars the 
Commission introduced several new measures during the comitology procedure which will 
hardly be finished before they become mandatory as part of Euro 5 from September 2009 and 
leaves the manufacturers with almost no lead-in time. This concern must be addressed in 
Euro VI.
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