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PR_COD_1amCom

Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
*** Процедура на одобрение

***I Обикновена законодателна процедура (първо четене)
***II Обикновена законодателна процедура (второ четене)

***III Обикновена законодателна процедура (трето четене)

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в 
проекта на акт.)

Изменения към проект на акт

Измененията към проекта на акт, внесени от Парламента, се 
обозначават в получер курсив.  Отбелязването в курсив е предназначено 
за съответните технически служби и се отнася до частите от проекта на 
акт, за които е предложено изменение с оглед изготвяне на 
окончателния текст (например очевидно грешни или липсващи части в 
текста на даден език). Предложенията за поправка подлежат на 
съгласуване със засегнатите технически служби.

Антетката на всяко изменение към съществуващ  акт, който проектът на 
акт има за цел да измени, съдържа трети и четвърти ред, където се 
посочват съответно съществуващият акт и засегнатата разпоредба от 
него. Възпроизведените части от разпоредба на съществуващ акт, която 
Парламентът желае да измени, но която остава непроменена в проекта 
на акт, се отбелязват с получер шрифт. Евентуални заличавания, които 
засягат такива части от текста се обозначават по следния начин: [...].
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за 
опростяване на прехвърлянето на моторни превозни средства в друга държава 
членка в рамките на единния пазар
(COM(2012)0164 – C7-0092/2012 – 2012/0082(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета 
(COM)(2012)0164),

– като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за функционирането 
на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7-0092/2012),

– като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

– като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет от 12 Юли 
20121,

– като взе предвид член 55 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по вътрешния пазар и защита на 
потребителите и становището на комисията по транспорт и туризъм (A7-0278/2013),

1. приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2. изисква Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе 
съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение 1
Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Директива 1999/37/ЕО на Съвета от 
29 април 1999 г. относно документите за 
регистрация на превозни средства 
хармонизира формата и съдържанието 

(3) Директива 1999/37/ЕО на Съвета от 
29 април 1999 г. относно документите за 
регистрация на превозни средства 
хармонизира формата и съдържанието 

                                               
1 OВ C 299, 4.10.2012 г., стр. 89.
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на свидетелството за регистрация с цел 
да улесни неговото разбиране и така да 
допринесе за свободното движение по 
пътищата на територията на другите 
държави членки на превозните средства, 
регистрирани в някоя от държавите 
членки. Съгласно посочената директива 
свидетелство за регистрация, издадено 
от една държава членка, следва да се 
признава от другите държави членки за 
идентифициране на превозното средство 
при международно движение по 
пътищата или при неговата 
пререгистрация в друга държава членка. 
В Директива 1999/37/ЕО обаче не се 
съдържат разпоредби, определящи коя е 
компетентната за регистрацията 
държава членка и какви са приложимите 
формалности и процедури. 
Следователно, за да бъдат премахнати
пречките пред свободното движение на 
моторните превозни средства в рамките 
на вътрешния пазар, е необходимо да 
бъдат установени отделни 
хармонизирани правила за определяне 
на държавата членка, в която трябва да 
бъдат регистрирани моторните превозни 
средства, и на опростени процедури за 
пререгистрация на моторните превозни 
средства, регистрирани в друга държава 
членка.

на свидетелството за регистрация с цел 
да улесни неговото разбиране и така да 
допринесе за свободното движение по 
пътищата на територията на другите 
държави членки на превозните средства, 
регистрирани в някоя от държавите 
членки. Съгласно посочената директива 
свидетелство за регистрация, издадено 
от една държава членка, следва да се 
признава от другите държави членки за 
идентифициране на превозното средство 
при международно движение по 
пътищата или при неговата 
пререгистрация в друга държава членка. 
В Директива 1999/37/ЕО обаче не се 
съдържат разпоредби, определящи коя е 
компетентната за регистрацията 
държава членка и какви са приложимите 
формалности и процедури. 
Следователно, за да бъдат премахнати 
пречките пред свободното движение на 
моторните превозни средства в рамките 
на вътрешния пазар, е необходимо да 
бъдат установени отделни 
хармонизирани правила за определяне 
на държавата членка, в която трябва да 
бъдат регистрирани моторните превозни 
средства, и на по-бързи и опростени 
процедури за пререгистрация на 
моторните превозни средства, 
регистрирани в друга държава членка

Изменение 2
Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Регистрацията на моторни превозни 
средства, регистрирани в друга държава 
членка, се затруднява от тромавите 
регистрационни формалности в 
държавите членки и по-специално от 
задължението тези превозни средства да 
преминават допълнителни проверки с 
цел оценка на тяхното общо състояние, 

(5) Регистрацията на моторни превозни 
средства, регистрирани в друга държава 
членка, се затруднява от тромавите 
регистрационни формалности в 
държавите членки и по-специално от 
задължението тези превозни средства да 
преминават допълнителни проверки с 
цел оценка на тяхното общо състояние, 
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преди да бъдат регистрирани, или с цел 
да бъдат идентифицирани. Поради това 
е необходимо тези формалности да 
бъдат ограничени, за да се гарантира 
свободното движение на моторни 
превозни средства и да се намали 
административната тежест за 
гражданите, стопанските субекти и 
органите за регистрация. Целесъобразно 
е, особено по отношение на гражданите 
и стопанските субекти, придобиващи 
моторно превозно средство, 
регистрирано в друга държава членка, 
да бъде предвидена опростена 
регистрационна процедура, която 
включва признаването на документи и 
прегледи за техническа изправност, 
издадени или направени в друга 
държава членка, и която следва да 
структурира административното 
сътрудничество между компетентните 
органи във връзка с обмена на липсващи 
данни.

преди да бъдат регистрирани, или с цел 
да бъдат идентифицирани. Поради това 
е необходимо тези формалности да 
бъдат ограничени, за да се гарантира 
свободното движение на моторни 
превозни средства и да се намали 
административната тежест за 
гражданите, стопанските субекти и 
органите за регистрация. Целесъобразно 
е, особено по отношение на гражданите 
и стопанските субекти, придобиващи 
моторно превозно средство, 
регистрирано в друга държава членка, 
да бъде предвидена опростена и 
достъпна за гражданите 
регистрационна процедура, която 
включва признаването на документи и 
прегледи за техническа изправност, 
издадени или направени в друга 
държава членка, както се предвижда в 
законодателството на Съюза, и която 
следва да структурира 
административното сътрудничество 
между компетентните органи във връзка 
с обмена на липсващи данни.

Изменение 3
Предложение за регламент
Съображение 5 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5a) Настоящият регламент следва 
да допринесе за улесняването на 
свободното движение на стоки в 
Съюза и за укрепването на важните 
принципи и предпазни механизми, 
свързани с безопасността по 
пътищата. Хармонизираните 
правила в законодателството на 
Съюза относно извършването на 
прегледи за техническа изправност на 
моторните превозни средства и 
техните ремаркета са съществен 
елемент за намаляването на 
административната тежест за 
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гражданите и стопанските субекти, 
като същевременно се гарантира
динамичното развитие на методите 
за извършване на прегледи и 
съдържанието на тези прегледи. 
Държавите членки следва взаимно да 
признават националните прегледи и 
свидетелства за техническа 
изправност. Взаимното признаване на 
проверките за техническа изправност 
между държавите членки изисква 
общи определения и съизмерими 
стандарти за провеждане на 
прегледите, които да се спазват от 
всички държави членки.

Обосновка

В настоящото изменение се подчертава нуждата от цялостно прилагане на 
приложимото законодателство на Съюза и от сътрудничество от държавите 
членки, за да функционира настоящият регламент на практика.

Изменение 4
Предложение за регламент
Съображение 5 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5б) За да се улеснят гражданите и 
стопанските субекти, особено тези, 
придобиващи моторно превозно 
средство, регистрирано в друга 
държава членка, при признаването на 
свидетелството за регистрация във 
всички държави членки форматът му 
следва да бъде приведен в 
съответствие с Директива 
1999/37/ЕО на Съвета. Това би 
помогнало също да се сведе до 
минимум на опасността от 
пререгистрация на откраднати 
превозни средства с фалшифицирани 
свидетелства за регистрация.
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Изменение 5
Предложение за регламент
Съображение 5 в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5в) Гражданите и стопанските 
субекти, в частност фирмите за 
продажба на лизинг или за отдаване 
под наем на превозни средства, са 
изправени пред пречки когато 
прехвърлят своите превозни средства 
от една държава членка в друга, в т.ч. 
по отношение на тяхната 
пререгистрация там. Тези пречки 
започват от времеемките 
административни формалности и 
стигат до опасността от 
вандализъм. Всички тези пречки би 
могло да бъдат преодолени по 
желание на гражданите и 
стопанските субекти, ако има 
възможност те да оборудват своите 
превозни средства с табели с 
регистрационни номера, изглеждащи 
по еднакъв начин. Такава възможност 
би била особено полезна за граждани, 
които често пътуват от една 
държава членка в друга поради лични 
или професионални причини, за 
фирмите за отдаване под наем и за 
лизинг на превозни средства, за 
транспортните компании, както и за
стопански субекти като търговците 
с превозни средства. Гражданите и 
стопанските субекти следва да имат 
възможността да избират табела с 
регистрационния номер или в 
цветовете, определени в националния 
закон или в цветовете на Съюза, за да 
пререгистрират придобитите 
превозни средства в друга държава 
членка или, по целесъобразност, да ги 
регистрират временно с цел 
прехвърляне. Поради тази причина е 
необходимо, за да се премахнат 
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пречките пред свободното движение 
на превозни средства в рамките на 
вътрешния пазар, на гражданите и 
стопанските субекти да се 
предостави възможността да 
изберат между цветовете, 
определени в националния закон, или 
цветовете на Съюза за табелите с 
регистрационните номера.

Изменение 6
Предложение за регламент
Съображение 6 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6a) Тъй като липсата на застраховка 
за гражданска отговорност 
съставлява основание за отказ на 
регистрация съгласно настоящия 
регламент е необходимо държавите 
членки да вземат необходимите 
мерки, които се изискват от 
Директива 2009/103/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета1, 
за да гарантират, че има 
застрахователно покритие за 
гражданска отговорност по 
отношение ползването на превозното 
средство.
_____________
1 Директива 2009/103/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 16 септември 2009 г. относно 
застраховката „Гражданска 
отговорност“ при използването на 
моторни превозни средства и за 
контрол върху задължението за 
сключване на такава застраховка (ОВ 
L 263, 7.10.2009 г., стр. 11).

Изменение 7
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Предложение за регламент
Съображение 6 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6б) Настоящият регламент следва 
да вземе предвид разпоредбите на 
Директива 2011/82/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета1, за да се 
позволи на органите на държава 
членка, където е подадено заявление 
за регистриране на превозно средство, 
което е вече регистрирано в друга 
държава членка, да проверяват дали 
евентуалните процедури за 
установяване на нарушение по 
пътищата са приключили.
______________
1 Директива 2011/82/ЕC на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 25 октомври 2011 година за 
улесняване на трансграничния обмен 
на информация относно 
пътнотранспортни нарушения, 
свързани с безопасността по 
пътищата(OВ L 288, 5.11.2011 г., стp. 
1).

Обосновка
Следва предвидените разпоредби да бъдат засилени, за да се подобри сигурността по 
пътищата и да се води борба срещу безнаказаността на извършителите на 
пътнотранспортни нарушения. Следователно е уместно да се позволи на органите да 
извършват проверка дали въпросното превозно средство е предмет на някаква 
процедура за пътнотранспортно нарушение, преди то да бъде регистрирано.

Изменение 8
Предложение за регламент
Съображение 6 в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6в) Някои превозни средства с 
исторически интерес не разполагат с 
пълната оригинална документация 
било поради факта, че въпросните 
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превозни средства са били изведени 
от употреба и отново пуснати в 
движение, било поради факта, че са 
произведени преди системите за 
регистрация на държавите членки да 
бъдат установени, или ако 
първоначално са били състезателни 
или военни превозни средства. 
Следователно е целесъобразно да се 
позволи тези превозни средства 
законно да бъдат прехвърляни от една 
държава членка в друга и 
пререгистрирани единствено на база 
на наличните документи, доказващи
датата на производство или на 
първата регистрация, ако тези 
превозни средства са най-малко на 30 
години.

Изменение 9
Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Настоящият регламент следва да се 
стреми към опростяване на 
административните процедури за 
гражданите, стопанските субекти и 
органите за регистрация, по-специално 
чрез електронен обмен на 
регистрационни данни за превозните 
средства. Поради това е необходимо с 
оглед на административното 
опростяване на регистрационните 
процедури държавите членки да си 
предоставят взаимно право на достъп до 
регистрационните данни на превозните 
средства, за да се подобри обменът на 
информация и да се ускорят 
процедурите за регистрация.

(7) Настоящият регламент следва да се 
стреми към опростяване на 
административните процедури за 
гражданите, стопанските субекти и 
органите за регистрация, по-специално 
чрез взаимно признаване и електронен 
обмен на регистрационни данни за 
превозните средства. За целта е 
необходимо Европейската 
информационна система за превозни 
средства и свидетелства за 
управление (EUCARIS) да бъде изцяло 
приложена и оперативна, така че да 
се използва за целите на настоящия 
регламент. Необходимо е също така с 
оглед на административното 
опростяване на регистрационните 
процедури държавите членки да си 
предоставят взаимно право на достъп до 
регистрационните данни на превозните 
средства, за да се подобри обменът на 
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информация и да се ускорят 
процедурите за регистрация.

Изменение 10
Предложение за регламент
Съображение 7 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7a) Поради постепенната 
интеграция на вътрешния пазар 
трансграничната търговия с превозни 
средства, включително превозни 
средства втора употреба, нарасна, но 
има още потенциал за растеж. За да 
се реализира този потенциал 
свободното движение на превозни 
средства и търговията с тях следва 
да се съпътстват от мерки за 
предотвратяване на неправомерното 
използване на превозни средства и 
табели с регистрационни номера и за 
разкриване на неправомерната 
размяна на табели с регистрационни 
номера между превозни средства. 
Новите технологии биха могли също 
да допринесат за по-нататъшното 
подобряване на прилагането и за 
предотвратяването на измамите в 
трансграничното движение и 
пререгистрирането на превозни 
средства. Поради тази причина е 
целесъобразно да се въведат гаранции 
срещу неправомерното използване на 
табели с регистрационни номера 
като превозните средства и 
табелите с регистрационни номера 
бъдат оборудвани при пререгистрация 
с чип за радиочестотна 
идентификация (RFID), така че да се 
отстранят пречките пред 
свободното движение на превозни 
средства в рамките на вътрешния 
пазар.
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Обосновка

Нови новаторски технологии като интелигентните камери по пътищата и 
електронните чипове за радиочестотна идентификация са ефективни инструменти 
за борба с измамите с табели с регистрационни номера и с превозни средства.

Изменение 11
Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) За да бъде постигната целта за 
обмен на информация между държавите 
членки чрез оперативно съвместими 
средства, на Комисията следва да се 
предостави правомощието да приема 
делегирани актове в съответствие с член 
290 от Договора за функционирането на 
Европейския съюз по отношение на 
измененията на приложения І и ІІ към 
настоящия регламент в светлината на 
техническия напредък и по-специално с 
цел да бъдат отчетени съответните 
изменения на Директива 1999/37/ЕО и 
измененията на други актове на Съюза, 
които имат пряко отношение към 
актуализацията на приложения І и ІІ към 
настоящия регламент, по отношение на 
условията, които следва да бъдат 
изпълнени от дружествата, 
използващи свидетелства за 
професионална регистрация на 
превозни средства, за да отговорят на 
изискванията за добро име и на 
необходимите професионални 
компетенции, както и за определяне на 
срока на валидност на свидетелствата за 
професионална регистрация. От особено 
значение е Комисията да провежда 
подходящи консултации при 
подготвителната си работа, 
включително на експертно равнище. 
При подготовката и изготвянето на 
делегираните актове Комисията следва 
да осигури едновременното и 

(13) За да бъде постигната целта за 
обмен на информация между държавите 
членки чрез оперативно съвместими 
средства, на Комисията следва да се 
предостави правомощието да приема 
делегирани актове в съответствие с член 
290 от Договора за функционирането на 
Европейския съюз по отношение на 
измененията на приложения І и ІІ към 
настоящия регламент в светлината на 
техническия напредък и по-специално с 
цел да бъдат отчетени съответните 
изменения на Директива 1999/37/ЕО и 
измененията на други актове на Съюза, 
които имат пряко отношение към 
актуализацията на приложения І и ІІ към 
настоящия регламент, както и за 
определяне на срока на валидност на 
свидетелствата за професионална 
регистрация, както и по отношение 
предоставянето на електронен чип с 
радиочестотна идентификация 
(RFID) като гаранция срещу 
използването с цел измама на табели 
с регистрационни номера. От особено 
значение е Комисията да проведе 
подходящи консултации по време на 
подготвителната си работа, 
включително на експертно равнище. 
При подготовката и изготвянето на 
делегираните актове Комисията следва 
да осигури едновременното и 
своевременното предаване на 
съответните документи по подходящ 
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своевременното предаване на 
съответните документи по подходящ 
начин на Европейския парламент и на 
Съвета.

начин на Европейския парламент и на 
Съвета.

Изменение 12
Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) С цел да се гарантират еднакви 
условия за изпълнението на настоящия 
регламент на Комисията следва да се 
предоставят правомощия за изпълнение, 
за да определи общите процедури и 
спецификации за софтуерното 
приложение, което е необходимо за 
електронния обмен на регистрационни 
данни за превозните средства, 
включително и формàта на обменяните 
данни, техническите процедури за 
получаване по електронен път на 
справки от националните електронни 
регистри и достъп до тях, процедурите 
за достъп и механизмите за сигурност, 
както и да определи формàта и образеца 
на свидетелството за професионална 
регистрация на превозни средства. Тези 
правомощия следва да се упражняват в 
съответствие с Регламент (ЕС) 
№ 182/2011 на Европейския парламент 
и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за 
установяване на общите правила и 
принципи относно реда и условията за 
контрол от страна на държавите членки 
върху упражняването на 
изпълнителните правомощия от страна 
на Комисията.

(14) С цел да се гарантират еднакви 
условия за изпълнението на настоящия 
регламент на Комисията следва да се 
предоставят правомощия за изпълнение, 
за да определи общите процедури и 
спецификации за софтуерното 
приложение, и по-специално EUCARIS, 
което е необходимо за електронния 
обмен на регистрационни данни за 
превозните средства, включително и 
формàта на обменяните данни, 
техническите процедури за получаване 
по електронен път на справки от 
националните електронни регистри и 
достъп до тях, процедурите за достъп и 
механизмите за сигурност, както и да 
определи формàта и образеца на 
свидетелството за професионална 
регистрация на превозни средства. Тези 
правомощия следва да се упражняват в 
съответствие с Регламент (ЕС) 
№ 182/2011 на Европейския парламент 
и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за 
установяване на общите правила и 
принципи относно реда и условията за 
контрол от страна на държавите членки 
върху упражняването на 
изпълнителните правомощия от страна 
на Комисията.
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Изменение 13
Предложение за регламент
Член 1 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Настоящият регламент се прилага за 
следните превозни средства:

1. Настоящият регламент се прилага за 
регистрацията на следните превозни 
средства:

Обосновка

Разясняване на целта на регламента.

Изменение 14
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Настоящият регламент не 
нарушава суверенните фискални 
права на държавите членки да 
налагат и събират приложимите 
такси по отношение на превозните 
средства, за които са прилага 
настоящият регламент.

Обосновка

За предпочитане е настоящият текст да се добави към член 1, за да се гарантира, че 
фискалните права няма да бъдат засегнати от въвеждането на настоящия 
регламент. Тъй като целта на предложения регламент е да опрости формалностите 
и условията за регистрацията на превозните средства, които вече са регистрирани в 
други държави членки, не следва по никакъв начин да се поставя под въпрос правото 
на облагане с данък на превозните средства, влизащи на територията на конкретна 
държава членка.
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Изменение 15
Предложение за регламент
Член 1 - параграф 3 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3б. Настоящият регламент не 
нарушава правото на държавите 
членки да предприемат необходимите 
правни мерки, за да предотвратят 
избягването на данъчно облагане на 
превозните средства, за които се 
отнася настоящият регламент.

Обосновка

За предпочитане би било позоваването на правото на държавите членки да 
предприемат необходимите мерки в случаите, при които възниква избягване на 
данъчното облагане, да бъде включено в член 1, за да се предотвратят случаи, при 
които предложеният регламент може непреднамерено да доведе до практики, при 
които се стига до избягване на данъчно облагане.

Изменение 16
Предложение за регламент
Член 2 – точка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) „титуляр на свидетелството за 
регистрация“ означава лице, на чието 
име е регистрирано превозно средство в 
държава членка;

(3) „титуляр на свидетелството за 
регистрация“ означава физическо или 
юридическо лице, на чието име е 
регистрирано превозно средство в 
държава членка;

Изменение 17
Предложение за регламент
Член 2 – точка 3 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3a) „притежател на превозно 
средство” означава физическо или 
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юридическо лице, различно от 
титуляря на свидетелството за 
регистрация, което е придобило 
правото да ползва превозното 
средство за определен период от 
време със съгласието на собственика 
на превозното средство;

Изменение 18
Предложение за регламент
Член 2 – точка 3 б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3б) „свидетелство за регистрация” е 
документът, който удостоверява, че 
превозното средство е регистрирано в 
държава членка;

Обосновка

Определението следва Директива 1999/37/ЕО от 29 април 1999 година относно 
документите за регистрация на превозни средства.

Изменение 19
Предложение за регламент
Член 2 – точка 4 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4a) „национална точка за контакт” е 
органът, определен от всяка държава 
членка, който е отговорен за 
официалната регистрация на 
превозните средства на нейна 
територия и за обмена на 
информация относно регистрацията 
на превозни средства.

Обосновка

В дадена държава членка може да има един или няколко органа за регистрация. 
Националната точка за контакт и нейното определение се въвеждат, за да се 
опрости трансграничната пререгистрация. Тази точка следва да служи като една 
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точка за контакт за обмена на информация относно регистрацията на превозни 
средства.

Изменение 20
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. По дерогация от параграф 1 
държава членка може да изиска 
регистрирането на нейна територия 
на превозно средство, регистрирано в 
друга държава членка, ако 
притежателят на превозното 
средство обичайно пребивава в тази 
държава членка и използва трайно 
превозното средство изключително в 
държавата членка на обичайно 
пребиваване, т.е. през поне 185 дни за 
всяка календарна година.

Изменение 21
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – алинея 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) за дружество или друга организация 
със или без правосубектност –
държавата членка, в която се намира
неговото централно управление;

a) за дружество или друга организация 
със или без правосубектност –
държавата членка, в която е 
регистрирано неговото централно 
управление

Обосновка

В настоящия регламент „регистрирано” е обективен и подлежащ на проверка 
критерий, който е по-ясен от текста „се намира”.



PE508.284v02-00 20/75 RR\944554BG.doc

BG

Изменение 22
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – алинея 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) за клон, представителство или 
каквато и да е друга структура на 
дружество или друга организация –
държавата членка, в която се намира
клонът, представителството или другата 
структура;

б) за клон, представителство или 
каквато и да е друга структура на 
дружество или друга организация –
държавата членка, в която е 
регистриран клонът, 
представителството или другата 
структура

Обосновка

В настоящия регламент „регистрирано” е обективен и подлежащ на проверка 
критерий, който е по-ясен от текста „се намира”.

Изменение 23
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – алинея 1 – буква г) – точка i

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) мястото, в което лицето обичайно 
живее, т.е. в продължение на поне 185 
дни през всяка календарна година, 
поради лични и професионални връзки 
или в случай на лице без професионални 
връзки – поради лични връзки, които 
показват тясна връзка между лицето и 
мястото, в което то живее;

i) мястото, в което лицето е 
регистрирано или разполага с друго 
доказателство за пребиваване и
обичайно живее, т.е. в продължение на 
поне 185 дни през всяка календарна 
година, поради лични и професионални 
връзки или в случай на лице без 
професионални връзки – поради лични 
връзки, които показват тясна връзка 
между лицето и мястото, в което то 
живее;

Обосновка

Дружества, граждани и други правни образувания следва да имат право да 
прехвърлят превозно средство в друга държава членка единствено ако са 
регистрирани или имат друго доказателство за пребиваване в съответната нова 
държава членка.
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Изменение 24
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Условието, определено в подточка ii), не 
се прилага, когато лицето живее в една 
от държавите членки с цел изпълнение 
на задача с определена 
продължителност. Обучението в 
университет или друго учебно 
заведение не предполага смяна на 
обичайното пребиваване.

Условието, определено в подточка ii), не 
се прилага, когато лицето живее в една 
от държавите членки с цел изпълнение 
на задача с определена 
продължителност от не повече от 185 
дни. Обучението в университет или 
друго учебно заведение не предполага 
смяна на обичайното пребиваване.

Обосновка

Определената продължителност на задачата следва да бъде ясно определена в 
настоящия регламент.

Изменение 25
Предложение за регламент
Член 4 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В случаите, когато титулярят на 
свидетелството за регистрация 
прехвърли обичайно си пребиваване в 
друга държава членка, в шестмесечен 
срок след пристигането си той трябва 
да поиска регистрация на превозното 
средство, регистрирано в друга държава 
членка.

1. В случаите, когато титулярят на 
свидетелството за регистрация 
прехвърли обичайно си пребиваване в 
друга държава членка, в тримесечен 
срок след датата, на която е сменил 
обичайното си място на пребиваване, 
посочено в член 3.

В случай на промяна на собственика 
на превозното средство, регистрирано
в дадена държава членка, и 
прехвърляне на това превозно 
средство в друга държава членка, 
което е обичайното място на 
пребиваване на новия собственик на 
превозното средство, новият 
собственик подава заявление за 
регистрация на превозното средство в 
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срок от 30 дни след прехвърлянето на 
превозното средство.

По време на срока, посочен в първа 
алинея, използването на превозното 
средство не се ограничава.

По време на сроковете, посочени в 
първа алинея и втора алинея, 
използването на превозното средство не 
се ограничава.

Изменение 26
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Държавите членки предоставят 
ефективни, пропорционални и 
разубеждаващи санкции, ако 
притежателят на свидетелството 
за регистрация не подаде заявление за 
регистрация на своето превозно 
средство в рамките на сроковете, 
посочени в параграф 1. Тези санкции 
могат да включват ограничения върху 
ползването на превозното средство до 
момента на успешната му 
пререгистрация.

Изменение 27
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 3 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Събирането и обработката на 
данните, посочени в първа алинея, се 
извършва при спазване на правото на 
Съюза и националното право в 
областта на защитата на лицата по 
отношение на обработката на лични 
данни.

Обосновка

Настоящото изменение цели да отрази становището на Европейския надзорен орган 
по защита на данните от 9 юли 2012 г.
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Изменение 28
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Държавите членки могат да 
идентифицират превозното средство 
преди пререгистрацията като 
сравнят идентификационния номер 
на превозното средство с 
информацията в свидетелството за 
регистрация и в официалния регистър 
на превозните средства в държавата 
членка, където превозното средство е 
регистрирано.

Изменение 29
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 4 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Органите за регистрация на 
превозните средства могат да правят 
физически проверки на превозно 
средство, регистрирано в друга държава 
членка, преди неговата регистрация в 
следните случаи:

4. Органите за регистрация на 
превозните средства могат да правят 
технически прегледи на превозно 
средство, регистрирано в друга държава 
членка, преди неговата регистрация в 
следните случаи:

Изменение 30
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 4 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) ако е необходим преглед за 
техническата изправност при смяна 
на собствеността върху превозното 
средство или при превозни средства
със сериозни повреди.

г) ако превозното средство е със 
сериозни повреди
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Изменение 31
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 4 – буква г а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

гa) ако превозното средство не 
разполага с валидно свидетелство за 
техническа изправност.

Обосновка

Когато срокът на валидност на свидетелството за техническа изправност е изтекъл, 
органът за регистрация на превозните средства трябва да може да пристъпи към 
извършване на преглед на въпросното превозно средство, за да гарантира 
безопасността по пътищата.

Изменение 32
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 4 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

За да са в състояние да спазват 
изискванията на алинея първа, буква 
в), държавите членки гарантират, че 
детайлните национални процедури, 
които те използват за национално и 
индивидуално одобрение на превозни 
средства съгласно Директива 
2007/46/ЕО на Европейския парламент 
и на Съвета1, се публикуват в 
интернет.
__________________
1 Директива 2007/46/EО на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 5 септември 2007 г. за създаване на 
рамка за одобрение на моторните 
превозни средства и техните 
ремаркета, както и на системи, 
компоненти и отделни технически 
възли, предназначени за такива 
превозни средства (Рамкова 
директива)(OВ L 263, 9.10.2007 г., стp. 
1).
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Изменение 33
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. За целите на пререгистрацията 
държавите членки признават взаимно 
свидетелствата за техническа 
изправност, издадени от други 
държави членки, ако тяхната 
валидност е била призната по време 
на пререгистрацията в съответствие 
с Регламент (ЕС) xx/20131.
___________
1 Регламент (ЕС) xx/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета 
относно периодичните проверки на 
техническата изправност на 
моторните превозни средства и 
техните ремаркета и за отмяна на 
Директива 2009/40/ЕО 
(2012/0184(COD)).

Изменение 34
Предложение за регламент
Член 4 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. При регистрацията на превозно 
средство в друга държава членка 
съответният орган за регистрация на 
превозните средства незабавно докладва 
за това в съответствие с член 7 на 
органа за регистрация на превозните 
средства на държавата членка, в която 
превозното средство е било последно 
регистрирано.

5. Когато дадено превозно средство, 
регистрирано в една държава членка се 
пререгистрира в друга държава членка
съответният орган за регистрация на 
превозните средства незабавно докладва 
за това в съответствие с член 7 на 
органа за регистрация на превозните 
средства на държавата членка, в която 
превозното средство е било последно 
регистрирано.



PE508.284v02-00 26/75 RR\944554BG.doc

BG

Изменение 35
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Когато държава членка получи 
доклад съгласно параграф 5, тя без 
излишно забавяне прекратява 
регистрацията на превозното 
средство на своя територия в 
съответствие с Директива 
2013/xx/ЕС1 и националните си 
процедури за прекратяване на 
регистрацията, приложими за 
регистрите на превозни средства.
__________________
1Директива 2013/xx/EС на 
Европейския парламент и на Съвета 
за изменение на Директива 
1999/37/ЕО на Съвета относно 
документите за регистрация на 
превозни средства (2012/0185(COD)).

Обосновка

В регламента следва ясно да се посочва, че държавите членки трябва да уведомяват 
другите държави членки когато превозно средство бива пререгистрирано, за да се 
гарантира, че дадено превозно средство никога не се регистрира два пъти в различни 
държави членки.

Изменение 36
Предложение за регламент
Член 4 - параграф 5 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5b. До ...* държавите членки 
предоставят възможността за он-
лайн пререгистрация без хартиен 
носител за превозните средства чрез 
защитена база данни в интернет. 
Заявлението за пререгистрация се 
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подава директно в националната база 
данни на държавата членка, където 
се пререгистрира превозното 
средство.
* OВ: моля, въведете датата: три 
години след датата на влизане в сила 
на настоящия регламент.

Обосновка

Защитената база данни ще направи възможна посредством използването на модерни 
техники регистрацията на превозно средство без използването на хартиен носител, 
тъй като всички необходими документи и информация могат да се проследят във 
взаимосвързаните бази данни EUCARIS (Европейска информационна система за 
превозни средства и свидетелства за управление). Регистрацията без хартиен 
носител ще спести време и разходи на европейските граждани и ще бъде обезопасена 
чрез електронни механизми за контрол.

Изменение 37
Предложение за регламент
Член 5 – параграф -1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

-1a. Органите за регистрация на 
превозните средства отказват да 
регистрират превозно средство, 
регистрирано в друга държава членка, 
когато:
a) регистрационните документи на 
превозното средство липсват или са 
били откраднати, освен в случаите 
когато физическото или 
юридическото лице, което опитва да 
регистрира превозното средство, 
може ясно да покаже, че е или 
собственик на превозното средство, 
или титуляр на свидетелството за 
регистрация;
б) прегледите за техническа 
изправност, посочени в член 4, 
параграф 4, не са преминати успешно;
в) титулярят на свидетелството за 
регистрация не е в състояние да 
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предостави доказателство за 
самоличност;
г) титулярят на свидетелството за 
регистрация не е с обичайно 
местопребиваване, както е посочено в 
член 3, параграф 2, в държавата 
членка, където опитва да регистрира 
превозното средство.

Обосновка

Някои аспекти са толкова важни за регистрацията, че гражданите следва да бъдат 
наясно, че превозно средство не може да бъде регистрирано, ако липсват 
регистрационните документи на превозното средство, ако прегледите за техническа 
изправност не са преминати успешно, ако титулярят на свидетелството за 
регистрация не може да предостави доказателство за своето местопребиваване или 
ако титулярят на свидетелството за регистрация не разполага с регистрирано 
местопребиваване в държавата членка, където предстои да бъде регистрирано 
превозното средство.

Изменение 38
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) когато налозите и таксите — ако има 
такива — въведени от съответната 
държава членка за регистрацията, 
посочена в член 4, не са платени;

б) когато налозите и таксите — ако има 
такива — въведени от държавата 
членка на органите за регистрацията
на превозното средство, за 
регистрацията, посочена в член 4, не са 
платени;

Изменение 39
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква б а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бa) когато е приложимо, ако 
съответните такси не са били 
платени;



RR\944554BG.doc 29/75 PE508.284v02-00

BG

Изменение 40
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) когато физическите проверки, 
посочени в член 4, параграф 4, не са 
преминати успешно;

заличава се

Обосновка

Успешно преминат технически преглед следва да бъде задължително предварително 
условие за регистрация и поради това се включва в параграф -1а от настоящия член.

Изменение 41
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква г) – подточка i)

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) превозното средство е със сериозни 
повреди, откраднато или унищожено;

i) превозното средство е със сериозни 
повреди, откраднато, унищожено или 
придобито посредством измама;

Обосновка

Текстът „придобито посредством измама” се добавя, за да се разшири 
определението и да се гарантира, че може да бъде отказано пререгистриране на 
превозно средство, което е било придобито посредством измама.

Изменение 42
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква г) – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) документите за регистрация на 
превозното средство са откраднати, 
освен ако титулярят на 
свидетелството за регистрация 
може недвусмислено да докаже 
собствеността върху превозното 

заличава се
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средство;

Обосновка

Този случай е включен в параграф -1а от настоящия член.

Изменение 43
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква г) – подточка iii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) датата, до която задължително 
трябва да се издаде следващо 
свидетелството за техническа 
изправност, е минала.

заличава се

Обосновка

Настоящото изменение се вписва в продължението на изменението към член 4, според 
което службата за регистрация на превозните средства може да пристъпи към 
извършване на техническа проверка на изправността на превозно средство, ако е 
изтекла датата за съставяне на задължителното свидетелство за техническа 
изправност.

Изменение 44
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква г а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) ако на превозно средство бъде 
отказан достъп до екологична зона в 
дадена държава членка или ако 
превозното средство не отговаря на 
екологичните стандарти съгласно 
приложимото право на Съюза и 
националното право, освен ако 
превозното средство може да бъде 
определено като превозно средство от 
исторически интерес съгласно 
определението в Регламент (ЕС) № 
хх/20131.
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__________________
1 Регламент на Европейския 
парламент и на Съвета относно 
периодичните проверки на 
техническата изправност на 
моторните превозни средства и 
техните ремаркета и за отмяна на 
Директива 2009/40/ЕО 
(2012/0184(COD)).

Обосновка

Държавите членки следва да имат правото да откажат пререгистрация на превозни 
средства, които нанасят сериозни щети на здравето и на околната среда.

Изменение 45
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква г б) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

гб) ако по отношение на ползването 
на превозното средство няма 
покритие от застраховка за 
гражданска отговорност, доколкото  
такава застраховка е задължително 
условие за регистрация на превозното 
средство;

Обосновка

Застраховката за гражданска отговорност на моторните превозни средства има 
основен принос за предоставянето на защита във връзка с жертвите по пътищата и 
следователно следва да се използва като предварително условие за регистрация.

Изменение 46
Предложение за регламент
Член 5 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Всяко решение на орган за 
регистрация на превозните средства, с 
което се отказва регистрация на 

2. Всяко решение на орган за 
регистрация на превозните средства, с 
което се отказва регистрация на 
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превозно средство, регистрирано в 
друга държава членка, се мотивира 
надлежно. В едномесечен срок от 
получаване на отрицателното решение 
засегнатото лице може да поиска от 
компетентния орган за регистрация на 
превозните средства да преразгледа 
решението. В искането се посочват 
мотивите за преразглеждането. В
едномесечен срок след получаване на 
искането компетентният орган за 
регистрация на превозните средства 
потвърждава или променя решението 
си.

превозно средство, регистрирано в 
друга държава членка, се мотивира 
надлежно и в него се съдържа 
информация относно процедурите и 
сроковете за обжалване. В срок от
шест седмици от получаване на 
отрицателното решение засегнатото 
лице може да поиска от компетентния 
орган да преразгледа решението. В 
искането се посочват мотивите за 
преразглеждането. В срок от шест 
седмици след получаване на искането 
компетентният орган за регистрация на 
превозните средства потвърждава или 
променя решението си. По време на 
периода на преразглеждане 
превозното средство не се използва по 
обществените пътища. 
При отказ на регистрация държавата 
членка, която е отказала 
регистрацията, изпраща информация 
относно отказа до държавата 
членка, където превозното средство е 
било регистрирано по-рано, в 
съответствие с член 7.

Обосновка

Държавите членки следва да се уведомяват една друга при отказ на пререгистриране, 
така че да се засили сътрудничеството помежду им.

Изменение 47
Предложение за регламент
Член 6 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяко лице, закупило превозно 
средство в друга държава членка, в 
която това превозно средство няма 
свидетелство за регистрация, може да 
поиска от органа за регистрация на 
превозните средства да му издаде
временно свидетелство за регистрация
на превозното средство с цел неговото 
прехвърляне в друга държава членка.

1. Всяко лице, придобило превозно 
средство в държава членка, различна 
от държавата членка на обичайно 
пребиваване на лицето, в която това 
превозно средство няма свидетелство за 
регистрация, може да поиска за това 
превозно средство да бъде издадено
временно свидетелство за регистрация с 
цел неговото прехвърляне в държавата
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Временното свидетелство за 
регистрация има срок на валидност 
30 дни.

членка на обичайно пребиваване.

Алинея първа се прилага и за 
закупените, наследените, 
спечелените или получените като 
подарък превозни средства, при 
условие че лицето, придобило 
превозното средство може да докаже 
че правомерно го използва или 
притежава. 
Искането за временно свидетелство 
за регистрация може да бъде 
представено на:
а) органа за регистрация на превозни 
средства на държавата членка, в 
която превозното средство е 
придобито, или
б) органа за регистрация на превозни 
средства на държавата членка на 
обичайно пребиваване.
Временното свидетелство за 
регистрация има срок на валидност 
30 дни.

Изменение 48
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. В рамките на срока на валидност 
на временното свидетелство за 
регистрация лицето, придобило 
превозното средство, регистрира 
превозното средство в своята 
държава членка, в която е 
обичайното му място на пребиваване.
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Изменение 49
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. При получаване на искане за издаване 
на временно свидетелство за 
регистрация по параграф 1 органът за 
регистрация на превозните средства в 
съответствие с член 7 незабавно събира 
информацията за елементите, 
определени в приложение І, директно от 
органа за регистрация на превозните 
средства в държавата членка, в която е 
регистрирано превозното средство, и 
прехвърля данните в своя собствен 
регистър.

2. При получаване на искане за издаване 
на временно свидетелство за 
регистрация по параграф 1, трета 
алинея, точка б) в държавата членка 
на обичайно пребиваване на лицето, 
придобило превозното средство,
органът за регистрация на превозните 
средства на тази държава членка в 
съответствие с член 7 незабавно събира 
информацията за елементите, 
определени в приложение І, директно от 
органа за регистрация на превозните 
средства в държавата членка, в която
последно е било регистрирано 
превозното средство, и прехвърля 
данните в своя собствен регистър.

Изменение 50
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3 – буква б) – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) документите за регистрация на 
превозното средство са откраднати, 
освен ако титулярят на свидетелството 
за регистрация може недвусмислено да 
докаже собствеността върху превозното 
средство;

ii) документите за регистрация на 
превозното средство са изгубени или
откраднати, освен ако титулярят на 
свидетелството за регистрация може 
недвусмислено да докаже собствеността 
върху превозното средство, или че той 
е законният собственик на 
документите за регистрация;

Обосновка

Настоящото изменение цели поясняването на това, че законният собственик на 
документите за регистрация може да бъде различен от правна гледна точка от 
собственика на превозното средство и следователно, въз основа на явно 
доказателство за неговото положение, той може да избегне решение за даване на 
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отказ от страна на органите.

Изменение 51
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3 – буква б а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) когато по отношение на 
ползването на превозното средство 
няма покритие от застраховка за 
гражданска отговорност, доколкото  
такава застраховка е задължително 
условие за регистрация на превозното 
средство;

Изменение 52
Предложение за регламент
Член 6 - параграф 3 – буква бб) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бб) когато лицето, което желае да 
регистрира превозното средство, не 
може да представи доказателство за 
самоличност.

Изменение 53
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Когато временно свидетелство за 
регистрация се издава в 
съответствие с параграф 1, 
държавата членка на органа, издаващ 
това удостоверение, включва данните 
за това превозно средство в 
официалния електронен регистър в 
съответствие с приложение I към 
настоящия регламент и на 
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приложение I към Директива 
1999/37/ЕО на Съвета.

Изменение 54
Предложение за регламент
Член 6 - параграф 3 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3б. Издаденото от орган за 
регистрация на превозни средства на 
дадена държава членка временно 
свидетелство за регистрация се 
признава от другите държави членки 
за идентифициране на превозното 
средство при международно 
движение по пътищата или при 
неговата пререгистрация в друга 
държава членка.

Изменение 55
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Органите за регистрация на превозни 
средства на всяка държава членка 
признават данните, съхранявани в 
официалните регистри на превозните 
средства на другите държави членки.

Изменение 56
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. За целите на параграф 1 
държавите членки определят една 
национална точка за контакт, 
отговаряща за обмена на информация 
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относно превозните средства и 
информация за свързаните с 
пререгистрация въпроси, касаещи 
национални или индивидуални типови 
одобрения.

Обосновка

В дадена държава членка може да има един или множество органи за регистрация, но 
следва да има една национална точка за контакт, която да извършва 
трансграничната регистрация. Освен това следва да има една национална точка за 
контакт за обмен на информация по въпроси, засягащи национални или индивидуални 
типови одобрения. В противен случай ще стане много сложно на практика за другите 
държави членки да открият бързо точката за контакт с цел осигуряване на ефикасен 
обмен на информация между държавите членки по трансгранични въпроси.

Изменение 57
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. За целите на параграф 1 органите за 
регистрация на превозните средства 
използват софтуерното приложение, 
посочено в приложение ІІ.

2. За целите на параграф 1 органите за 
регистрация на превозните средства 
използват най-актуалната версия на
софтуерното приложение на 
Европейската информационна 
система за превозни средства и 
свидетелства за управление (Eucaris),
разработено специално за целите на 
настоящия регламент, както е
посочено в приложение ІІ.

Обосновка

Вече съществува напълно функциониращо софтуерно приложение – Европейската 
информационна система за превозни средства и свидетелства за управление 
(EUCARIS), което се използва и притежава от държавите членки. Както беше 
установено по време на изслушването по това досие в рамките на комисията по 
вътрешния пазар и защита на потребителите, EUCARIS вече се използва за 
пререгистрация. Този подход е по-ефективен и ефикасен от гледна точка на 
разходите, отколкото въвеждането на нови системи, различни от EUCARIS.



PE508.284v02-00 38/75 RR\944554BG.doc

BG

Изменение 58

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията и държавите членки 
гарантират, че Eucaris се прилага от 
всички държави членки и е напълно 
оперативна.

Обосновка

Понастоящем някои от държавите членки обменят информация относно превозните 
средства и свидетелствата за правоуправление посредством EUCARIS, но системата 
не е въведена и оперативна във всички държави членки. Поради тази причина, с цел 
настоящият регламент да стане ефективен, Европейската комисия гарантира, че тя 
работи в целия Европейски съюз.

Изменение 59
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – алинея 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Пряк достъп до данните, съхранявани и 
готови за извличане в софтуерното 
приложение, могат да имат само 
органите за регистрация на превозните 
средства. Органите за регистрация на 
превозните средства предприемат 
необходимите мерки, за да гарантират 
недопускането на следните:

Пряк достъп до данните, съхранявани и 
готови за извличане в софтуерното 
приложение, имат само органите за 
регистрация на превозните средства и 
правоприлагащите органи. Органите за 
регистрация на превозните средства 
предприемат необходимите мерки, за да 
гарантират недопускането на следните:

Обосновка

Органи като полицията и митническите служби (правоприлагащи органи) също 
следва да имат достъп до данните, съхранявани и готови за извличане в софтуерното 
приложение, по отношение на регистрацията на превозни средства, с цел водене на 
ефективна борба срещу измамите при пререгистрация.
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Изменение 60
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – алинея 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) търсене или предаване на 
информация без наличие на съответните 
правомощия;

в) търсене, предаване или публикуване
на информация без наличие на 
съответните правомощия;

Изменение 61
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 3 – алинея 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако бъде установено, че е била 
предоставена невярна информация или 
информация, която не е трябвало да 
бъде предоставяна, органът за 
регистрация получател на 
информацията, се уведомява незабавно 
за това. Органът за регистрация на 
превозните средства получател на 
информацията изтрива или поправя
получената от него информация.

Ако бъде установено, че е била 
предоставена невярна информация или 
информация, която не е трябвало да 
бъде предоставяна, органът за 
регистрация получател на 
информацията, се уведомява незабавно 
за това. Органите за регистрация на 
превозните средства на държавата 
членка, в която превозното средство е 
било последно регистрирано, и на 
държавата членка, в която 
превозното средство е регистрирано в 
момента, изтриват или поправят
получената от тях информация.

Изменение 62
Предложение за регламент
Член 7 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията приема актове за 
изпълнение с цел определяне на общите 
процедури и спецификации, 
необходими за софтуерното 
приложение, посочено в параграф 2, 

4. Комисията приема актове за 
изпълнение с цел определяне на общите 
процедури и спецификации, 
необходими за софтуерното 
приложение, посочено в параграф 2, за 
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включително формàта на обменяните 
данни, техническите процедури за 
получаване по електронен път на 
справки от националните електронни 
регистри, процедурите за достъп и 
механизмите за сигурност. Тези актове 
за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 12, 
параграф 2.

да се изпълнят изискванията на 
настоящия регламент, включително 
формàта на обменяните данни, 
техническите процедури за получаване 
по електронен път на справки от 
националните електронни регистри, 
процедурите за достъп и механизмите за 
сигурност. Тези актове за изпълнение се 
приемат в съответствие с процедурата 
по разглеждане, посочена в член 12, 
параграф 2.

Изменение 63
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Комисията извършва редовно 
оценка на адекватността на мерките 
за сигурност, отнасящи се до 
защитата на обменяните данни, 
като отчита технологичното 
развитие и увеличаването на 
рисковете.

Обосновка

Придържане към становището на Европейския надзорен орган по защита на данните 
от 9 юли 2012 г.

Изменение 64
Предложение за регламент
Член 8 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Органите за регистрация на 
превозните средства могат да издадат 
едно или няколко свидетелства за 
професионална регистрация на превозни 
средства на всяко дружество, което 
отговаря на следните критерии:

1. Органите за регистрация на 
превозните средства могат да издадат 
едно или няколко свидетелства за 
професионална регистрация на превозни 
средства на производителите на 
превозни средства, производителите 
на части за превозни средства, 
работилниците за ремонт на 
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автомобили, търговците, 
дружествата, прехвърлящи превозни 
средства през границите, 
техническите служби и контролните 
органи.

a) установено е на тяхна територия;
б) е дистрибутор на превозни 
средства или извършва услуги по 
проверка, ремонт или поддръжка на 
превозни средства;
в) ползва се добро име и притежава 
необходимите професионални 
компетенции.

Превозни средства със свидетелство 
за професионална регистрация може 
да се използват единствено за 
професионални цели от 
работодателя и служителите на 
дружеството, на което е издаден 
такова свидетелство.

Изменение 65
Предложение за регламент
Член 8 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Органите за регистрация на 
превозните средства гарантират, че 
при всяка професионална регистрация 
на превозни средства данните за 
превозните средства, посочени в 
приложение І, се вписват в техния 
регистър.

заличава се

Изменение 66
Предложение за регламент
Член 8 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Превозните средства със свидетелство 3. Превозните средства със свидетелство 
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за професионална регистрация могат да 
се използват единствено ако не 
представляват пряка и непосредствена 
заплаха за безопасността по пътищата.
Тези превозни средства не могат да се 
използват за превоз на пътници и товари 
със стопанска цел.

за професионална регистрация могат да 
се използват единствено ако не 
представляват пряка и непосредствена 
заплаха за безопасността по пътищата и 
имат валидно свидетелство за 
техническа изправност. Тези превозни 
средства не могат да се използват за 
превоз на пътници и товари със 
стопанска цел.

Изменение 67
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Професионални свидетелства за 
регистрация на превозни средства се 
признават взаимно от всички 
държави членки за пътувания, които 
са с цел прехвърляне, проверка или 
изпитване на превозни средства.

Изменение 68
Предложение за регламент
Член 8 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 8а
Избор на табела с регистрационен 

номер
1. При пререгистрацията, 
временната регистрация за целите на 
прехвърлянето или професионалната 
регистрация на превозно средство 
държавите членки дават право на 
избор на табела с регистрационен 
номер с цветове, определени от 
националното законодателство, или 
с цветовете на Съюза, доколкото 
това е в съответствие с 
националните разпоредби относно 
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използването на цветовете на Съюза. 
2. Когато се предлага табела с 
регистрационен номер с цветовете на 
Съюза, тя се състои от жълт код на 
син фон в съответствие с цветовата 
схема, предвидена в Регламент (ЕО) № 
2411/98 на Съвета.
3. Когато се предлага временна табела 
с регистрационен номер за целите на 
прехвърлянето или професионална 
табела с регистрационен номер с 
цветовете на Съюза, тя се състои от 
жълт код на син фон в съответствие 
с цветовата схема, предвидена в 
Регламент (ЕО) № 2411/98 на Съвета.
4. Изборът, посочен в параграф 1, не 
накърнява правото на държавите 
членки да определят своите схеми по 
отношение на кодовете.

Обосновка

За някои промишлени сектори като отдаването на превозни средства под наем или на 
лизинг би било полезно да разполагат с възможността да използват общ цвят за 
табелите с регистрационните номера на техните превозни средства. Така би се 
предоставила възможността предприятията да изберат единен облик за своите 
автомобилни паркове. Регистрацията на превозното средство остава в сферата на 
правомощията на държавата членка, където превозното средство е регистрирано.

Изменение 69
Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки информират 
Комисията за наименованията и данните 
за връзка с органите за регистрация на 
превозните средства, които отговорят за 
администрирането на официалните 
регистри на превозните средства на 
тяхна територия и за прилагането на 
настоящия регламент.

1. Държавите членки информират 
Комисията за наименованията и данните 
за връзка с националните точки за 
контакт и органите за регистрация на 
превозните средства, които отговорят за 
администрирането на официалните 
регистри на превозните средства на 
тяхна територия и за прилагането на 
настоящия регламент.
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Изменение 70
Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията публикува на своя уебсайт 
списък на органите за регистрация на 
превозните средства и евентуални 
негови актуализации.

Комисията публикува на своя уебсайт 
списък на органите за регистрация на 
превозните средства и националните 
точки за контакт и евентуални негови 
актуализации.

Изменение 71
Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) информацията относно регистрацията 
на превозни средства в държавата 
членка на съответния орган;

a) информацията относно процедурите, 
свързани с регистрацията на превозни 
средства в държавата членка на органа 
за регистрация на превозните 
средства, включително съответните 
документи, необходими за 
пререгистрация, сроковете и 
предполагаемото време за изчакване 
на решение, основанията за отказ, 
както и съответните права на 
гражданите на Съюза на 
пререгистрация на официалния език 
или на езиците на тяхната държава 
членка и на английски, френски или 
немски език;

Обосновка

Ако гражданин или правен субект желае да обжалва, за да пререгистрира превозното 
си средство, сроковете, основанията за отказ и съответните документи, необходими 
за пререгистрация, следва да бъдат предварително уточнени.
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Изменение 72
Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2 – буква б а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) правилата, уреждащи 
обработването на данните, свързани 
с регистрацията на превозни 
средства, включително информация 
относно сроковете за съхранение, 
както и необходимата информация, 
посочена в членове 10 и 11 от 
Директива 95/46/ЕО.

Обосновка

Ако гражданин или правен субект желае да обжалва, за да пререгистрира превозното 
си средство, сроковете, основанията за отказ и съответните документи, необходими 
за пререгистрация, следва да бъдат предварително уточнени.

Изменение 73
Предложение за регламент
Член 9 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 9а

Предпазни мерки срещу използването 
на табели с регистрационни номера с 

цел измама
1. При регистрирането на превозно 
средство органът за регистрация на 
превозните средства оборудва 
превозното средство и табелата с 
регистрационния му номер с чип за 
радиочестотна идентификация.
2. Органът за регистрация на 
превозните средства осигурява нов 
комплект чипове за радиочестотна 
идентификация в случай на загуба на 
оригиналната табела с 
регистрационния номер или замяна на 
превозното средство с друго превозно 
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средство.
3. Ако по време на проверка на 
превозни средства, регистрирани в 
други държави членки, държавата 
членка установи, че употребата или 
регистрацията на превозно средство е 
неправилна, държавата членка може 
да предприеме мерки по отношение на 
това превозно средство в 
съответствие с националното право.

Обосновка

С цел справяне с престъпността по отношение на трансграничната регистрация при 
пререгистрацията държавите членки следва да предоставят таг (чип) с 
радиочестотен идентификатор. По този начин правоприлагащите органи винаги 
могат да проверят дали дадена табела с регистрационен номер съответства на 
правилното превозно средство.

Изменение 74
Предложение за регламент
Член 10 – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) условията, на които трябва да 
отговорят дружествата, за да 
изпълнят изискванията, определени в 
член 8, параграф 1, буква в);

заличава се

Изменение 75
Предложение за регламент
Член 10 – точка 3 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3a) формата на обменяните данни, 
техническите процедури, 
процедурите за достъп и 
механизмите за сигурност, както и 
формата и модела на чиповете за 
радиочестотна идентификация, 
посочени в член 9a.
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Изменение 76
Предложение за регламент
Член 11 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Правомощието да приема 
делегирани актове, посочено в член 10, 
се предоставя на Комисията за
неопределен срок, считано от датата на 
влизане в сила на настоящия регламент.

2. Делегирането на правомощия, 
посочено в член 10, се предоставя на 
Комисията за период от пет години, 
считано от датата на влизане в сила на 
настоящия регламент. Най-късно до 
шест месеца преди края на 
петгодишния период Комисията 
изготвя доклад за делегираните 
правомощия. Делегирането на 
правомощия се продължава 
мълчаливо за срокове с еднаква 
продължителност, освен ако 
Европейският парламент или 
Съветът не възразят срещу подобно 
продължаване не по-късно от три 
месеца преди изтичането на всеки 
срок.

Обосновка

Отразява позицията на Парламента, че делегирането на правомощия не следва да 
бъде за неопределен срок и че Комисията следва да докладва относно това, как е 
използвала правомощията си, преди да се разглежда въпросът за тяхното 
удължаване.

Изменение 77
Предложение за регламент
Член 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията представя на Европейския 
парламент и на Съвета доклад за оценка 
на настоящия регламент до [четири
години след влизането в сила на 
настоящия регламент]. Ако е 
необходимо, Комисията представя 
съответните предложения за 

Комисията представя на Европейския 
парламент и на Съвета доклад за оценка 
на настоящия регламент до [две години 
след влизането в сила на настоящия 
регламент]. Този доклад съдържа по-
специално информация, свързана с 
прилагането на регламента в 
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изменението на настоящия регламент и 
хармонизирането му с други актове на 
Съюза, по-специално с оглед на 
възможностите за по-нататъшно 
опростяване на административните 
процедури за гражданите и стопанските 
субекти.

законодателството на отделните
държави членки. Ако е необходимо, 
Комисията представя съответните 
предложения за изменението на 
настоящия регламент и 
хармонизирането му с други актове на 
Съюза, по-специално с оглед на 
възможностите за по-нататъшно 
опростяване на административните 
процедури за гражданите и стопанските 
субекти.

Обосновка

Скъсяването на срока, след който Комисията внася доклада пред Парламента и 
Съвета, ще подобри законодателния контрол.

Изменение 78
Предложение за регламент
Член 14 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Той се прилага от xxxx [да се вмъкне
датата: една година след влизането в 
сила на настоящия регламент].

Той се прилага от xxxx [да се добави
датата: три години след влизането в 
сила на настоящия регламент].

Изменение 79
Предложение за регламент
Приложение І

Текст, предложен от Комисията

Елемент Хармони
зирани 

кодове по 
Директи

ва 
1999/37/Е

О
1. Държава на регистрация --
2. Регистрационен номер (A)
3. Дата на първата регистрация на превозното средство (B)
4. Идентификационен(нни) номер(а) на свидетелството за регистрация --
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5. Наименование на органа, издал свидетелството за регистрация --
6. Превозно средство: марка (D.1)
7. Превозно средство: тип
- вариант (ако има);
- версия (ако има)

(D.2)

8. Превозно средство: търговско(и) описание(я) (D.3)
9. Идентификационен номер на превозното средство (VIN) (E)
10. Маса: технически допустима максимална маса освен за мотоциклетите (F.1)
11. Маса: допустима максимална маса на превозното средство в държавата 
членка на регистрация

(F.2)

12. Маса на превозното средство с каросерията и теглително-прикачното 
устройство при теглещи превозни средства от която и да е категория, различна 
от М1

(G)

13. Срок на валидност, ако не е неограничен (H)
14. Дата на регистрацията, за която се отнася това свидетелство (I)
15. Номер на одобрението на типа (ако има) (K)
16. Брой оси (L)
17. Междуосие (в mm) (M)
18. За превозни средства с обща допустима маса, надвишаваща 3500 kg, 
разпределението на технически допустимата максимална маса върху осите: ос 1 
(в kg)

(N.1)

19. За превозни средства с обща допустима маса, надвишаваща 3500 kg, 
разпределението на технически допустимата максимална маса върху осите: ос 2 
(в kg), където е уместно

(N.2)

20. За превозни средства с обща допустима маса, надвишаваща 3500 kg, 
разпределението на технически допустимата максимална маса върху осите: ос 3 
(в kg), където е уместно

(N.3)

21. За превозни средства с обща допустима маса, надвишаваща 3500 kg, 
разпределението на технически допустимата максимална маса върху осите: ос 4 
(в kg), където е уместно

(N.4)

22. За превозни средства с обща допустима маса, надвишаваща 3500 kg, 
разпределението на технически допустимата максимална маса върху осите: ос 5 
(в kg), където е уместно

(N.5)

23. Технически допустима максимална маса на тегленото ремарке: със спирачна 
уредба (в kg)

(O.1)

24. Технически допустима максимална маса на тегленото ремарке: без спирачна 
уредба (в kg)

(O.2)

25. Двигател: обем (в cm3) (P.1)
26. Двигател: максимална мощност (в kW) (ако има данни) (P.2)
27. Двигател: вид гориво или енергиен източник (P.3)
28. Двигател: обороти при максимална мощност (в min -1) (P.4)
29. Идентификационен номер на двигателя (P.5)
30. Съотношение мощност/тегло (в kW/kg) (само за мотоциклети) (Q)
31. Цвят на превозното средство (R)
32. Брой места: брой места за сядане, включително мястото на водача (S.1)
33. Брой места: брой на местата за правостоящи (където е уместно) (S.2)
34. Максимална скорост (в km/h) (T)
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35. Ниво на шума: на място (в dB(A)) (U.1)
36. Ниво на шума: обороти на двигателя (в min-1) (U.2)
37. Ниво на шума: в движение (в dB(A)) (U.3)
38. Емисии в отработилите газове: CO (в g/km или g/kWh) (V.1)
39. Емисии в отработилите газове: HC (в g/km или g/kWh) (V.2)
40. Емисии в отработилите газове: NOx (в g/km или g/kWh) (V.3)
41. Емисии в отработилите газове: НС+ NOx (в g/km) (V.4)
42. Емисии в отработилите газове: димност за дизелови двигатели (в g/km или 
g/kWh)

(V.5)

43. Емисии в отработилите газове: коригиран коефициент на абсорбция за 
дизеловите двигатели (в min-1)

(V.6)

44. Емисии в отработилите газове: CO2 (в g/km) (V.7)
45. Емисии в отработилите газове: комбиниран разход на гориво (в l/100 km) (V.8)
46. Емисии в отработилите газове: екологична категория на ЕО одобрението на 
типа; препратка към приложимата версия съгласно Директива 70/220/ЕИО или 
Директива 88/77/ЕИО

(V.9)

47. Вместимост на резервоара(ите) за гориво (в литри) (W)
48. Дата на последния преглед за техническа изправност --
49. Дата на следващия преглед за техническа изправност --
50. Пробег (ако има данни) --
51. Превозното средство е унищожено (Да/Не) --
52. Дата на издаване на сертификата за унищожаване1 --

53. Организация или дружество, издало сертификата за унищожаване --
54. Причини за унищожаването --
55. Превозното средство е откраднато (Да/Не) --
56. Откраднато свидетелство за регистрация и/или регистрационни табели 
(Да/Не)

--

57. Регистрацията е неактивна --
58. Регистрацията е спряна --
59. Смяна на регистрационния номер --
60. Изисква се преглед за техническа изправност след произшествие с големи 
повреди

--

61. Изискват се допълнителни проверки след промени или модификации на 
елементи 9—47 

                                               
1 Съгласно Директива 2000/53/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 септември 2000 г. 
относно излезлите от употреба превозни средства (ОВ L 269, 21.10.2000 г., стр. 34), изменена.
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Изменение

Елемент Хармони
зирани 

кодове по 
Директи

ва 
1999/37/Е

О
1. Държава на регистрация --
2. Регистрационен номер (A)
3. Дата на първата регистрация на превозното средство1 (B)

4. Идентификационен(нни) номер(а) на свидетелството за регистрация --
4a. Регистриран държател (B)
4б. Регистриран финансов интерес (ако е приложимо) --
5. Наименование на органа, издал свидетелството за регистрация --
6. Превозно средство: марка (D.1)
7. Превозно средство: тип
- вариант (ако има);
- версия (ако има)

(D.2)

8. Превозно средство: търговско(и) описание(я) (D.3)
9. Идентификационен номер на превозното средство (VIN) (E)
10. Маса: технически допустима максимална маса освен за мотоциклетите (F.1)
11. Маса: допустима максимална маса на превозното средство в държавата 
членка на регистрация

(F.2)

12. Маса на превозното средство с каросерията и теглително-прикачното 
устройство при теглещи превозни средства от която и да е категория, различна 
от М1

(G)

13. Срок на валидност, ако не е неограничен (H)
13a. Сертификат за съответствие (СЗС) (H)
14. Дата на регистрацията, за която се отнася това свидетелство (I)
15. Номер на одобрението на типа (ако има) (K)
16. Брой оси (L)
17. Междуосие (в mm) (M)
18. За превозни средства с обща допустима маса, надвишаваща 3500 kg, 
разпределението на технически допустимата максимална маса върху осите: ос 1 
(в kg)

(N.1)

19. За превозни средства с обща допустима маса, надвишаваща 3500 kg, 
разпределението на технически допустимата максимална маса върху осите: ос 2 
(в kg), където е уместно

(N.2)

                                               
1 За превозни средства с историческо значение по смисъла на Регламент 2013/xx/EС (предложение за 
Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно периодичните проверки на техническата 
изправност на моторните превозни средства и техните ремаркета и за отмяна на Директива 2009/40/ЕО 
(2012/0184(COD)), при липсата на документ за регистрация компетентният орган може да прибегне до 
наличните документирани доказателства относно датата на производство или първа регистрация.
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20. За превозни средства с обща допустима маса, надвишаваща 3500 kg, 
разпределението на технически допустимата максимална маса върху осите: ос 3 
(в kg), където е уместно

(N.3)

21. За превозни средства с обща допустима маса, надвишаваща 3500 kg, 
разпределението на технически допустимата максимална маса върху осите: ос 4 
(в kg), където е уместно

(N.4)

22. За превозни средства с обща допустима маса, надвишаваща 3500 kg, 
разпределението на технически допустимата максимална маса върху осите: ос 5 
(в kg), където е уместно

(N.5)

23. Технически допустима максимална маса на тегленото ремарке: със спирачна 
уредба (в kg)

(O.1)

24. Технически допустима максимална маса на тегленото ремарке: без спирачна 
уредба (в kg)

(O.2)

25. Двигател: обем (в cm3) (P.1)
26. Двигател: максимална мощност (в kW) (ако има данни) (P.2)
27. Двигател: вид гориво или енергиен източник (P.3)
28. Двигател: обороти при максимална мощност (в min -1) (P.4)
29. Идентификационен номер на двигателя (P.5)
30. Съотношение мощност/тегло (в kW/kg) (само за мотоциклети) (Q)
31. Цвят на превозното средство (R)
32. Брой места: брой места за сядане, включително мястото на водача (S.1)
33. Брой места: брой на местата за правостоящи (където е уместно) (S.2)
34. Максимална скорост (в km/h) (T)
35. Ниво на шума: на място (в dB(A)) (U.1)
36. Ниво на шума: обороти на двигателя (в min-1) (U.2)
37. Ниво на шума: в движение (в dB(A)) (U.3)
38. Емисии в отработилите газове: CO (в g/km или g/kWh) (V.1)
39. Емисии в отработилите газове: HC (в g/km или g/kWh) (V.2)
40. Емисии в отработилите газове: NOx (в g/km или g/kWh) (V.3)
41. Емисии в отработилите газове: НС+ NOx (в g/km) (V.4)
42. Емисии в отработилите газове: димност за дизелови двигатели (в g/km или 
g/kWh)

(V.5)

43. Емисии в отработилите газове: коригиран коефициент на абсорбция за 
дизеловите двигатели (в min-1)

(V.6)

44. Емисии в отработилите газове: CO2 (в g/km) (V.7)
45. Емисии в отработилите газове: комбиниран разход на гориво (в l/100 km) (V.8)
46. Емисии в отработилите газове: екологична категория на ЕО одобрението на 
типа; препратка към приложимата версия съгласно Директива 70/220/ЕИО или 
Директива 88/77/ЕИО

(V.9)

47. Вместимост на резервоара(ите) за гориво (в литри) (W)
48. Дата на последния преглед за техническа изправност --
49. Дата на следващия преглед за техническа изправност --
50. Пробег --
51. Превозното средство е унищожено (Да/Не) --
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52. Дата на издаване на сертификата за унищожаване1 --

53. Организация или дружество, издало сертификата за унищожаване --
54. Причини за унищожаването --
55. Превозното средство е откраднато (Да/Не) --
56. Откраднато свидетелство за регистрация и/или регистрационни табели 
(Да/Не)

--

57. Регистрацията е неактивна --
58. Регистрацията е спряна --
59. Смяна на регистрационния номер --
59a. Превозното средство се използва неправомерно (Да/Не) --
60. Изисква се преглед за техническа изправност след произшествие с големи 
повреди

--

61. Изискват се допълнителни проверки след промени или модификации на 
елементи 9—47 
61a. Превозното средство е изнесено (Да/Не)
61б. Дата на издаване на временно свидетелство за регистрация
61в. Пробег към момента на издаването на временно свидетелство за 
регистрация

Обосновка

Относно 4б: При някои видове лизинг правото на собственост се прехвърля на 
лизингополучателя. По време на лизинга обаче водачът не може да пререгистрира 
превозното средство. Държавите членки, в които се предлагат тези продукти, 
предпочитат да регистрират страната, която има „финансов интерес“. Относно 
13а: Вносът/износът на превозни средства няма да бъде възможен без СЗС. Относно 
50: Държавите членки следва да си обменят информация за пробега на превозните 
средства при пререгистрация с цел борба с измамите. Относно 59а: Превозните 
средства, взети на лизинг или под наем, обикновено не се класифицират като 
„откраднати“. Повечето полицейски служби използват класификацията 
„неправомерно използвани“.

Изменение 80
Предложение за регламент
Приложение ІІ – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Обменът на информация се 
осъществява чрез оперативно 
съвместими електронни средства, без да 
има обмен на данни, в който участват 

1. Обменът на информация се 
осъществява чрез оперативно 
съвместими електронни средства, без да 
има обмен на данни, в който участват 

                                               
1 Съгласно Директива 2000/53/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 септември 2000 г. 
относно излезлите от употреба превозни средства (ОВ L 269, 21.10.2000 г., стр. 34), изменена. 
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други бази данни. Обменът на 
информация се осъществява 
икономично и сигурно, като се 
гарантира сигурността и защитата на 
предаваните данни, доколкото е 
възможно като се използват 
съществуващи софтуерни 
приложения.

други бази данни. Обменът на 
информация се осъществява 
икономично и сигурно, като се 
гарантира сигурността и защитата на 
предаваните данни, използвайки 
Eucaris.

Обосновка

Вече има налична, напълно функционираща информация, която се използва и 
притежава от държавите членки. EUCARIS вече се използва за пререгистрация, 
както беше установено по време на изслушването по това досие в рамките на 
комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите. Този подход е по-
ефективен и ефикасен от гледна точка на разходите, отколкото въвеждането на 
нови системи, различни от EUCARIS.

Изменение 81
Предложение за регламент
Приложение ІІ – точка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Всяка държава членка поема своите 
разходи, произтичащи от 
администрирането, използването и 
поддръжката на софтуерните 
приложения, посочени в точка 1.

3. Всяка държава членка поема своите 
разходи, произтичащи от 
администрирането, използването и 
поддръжката на софтуерните 
приложения, посочени в точка 1, без да 
причинява допълнителни финансови 
тежести на гражданите и бизнеса.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Докладчикът приветства предложението за регламент на Европейския парламент и на 
Съвета за опростяване на прехвърлянето на моторни превозни средства в друга 
държава членка като добра отправна точка и подкрепя усилията за създаване на правна 
рамка на равнището на ЕС относно пререгистрацията на превозни средства. 
Докладчикът обаче счита, че както целите, така и съдържанието на предложението за 
регламент биха могли да се изяснят в по-голяма степен, като е важно законодателите да 
разгледат внимателно пълния обхват на предложението. Едва тогава пререгистрацията 
на превозни средства в Европейския съюз може да започне да функционира 
пълноценно.

През 2011 г. регистрирането на автомобил в друга държава беше определено като едно 
от двадесетте основни притеснения на гражданите, свързани с пречките на единния 
пазар. Следователно целта на докладчика е да се намалят до минимум формалностите 
във връзка с пререгистрацията на автомобил в друга държава от ЕС, като 
същевременно се гарантира по-тясно сътрудничество между органите за регистрация на 
превозните средства. Основната цел на предложението е да се гарантира, че превозните 
средства се регистрират там, където те обичайно се използват. За да се предотвратят 
измамите и избягването на данъчно облагане, докладчикът иска да се гарантира, че 
международните дружества няма да регистрират своите превозни средства в една 
държава членка, като същевременно използват превозните средства в друга държава 
членка.

Предложението ще бъде от полза за хората, които купуват или продават употребявани 
автомобили в друга държава, тъй като те вече няма да са задължени да представят нов 
документ за извършен преглед за техническа изправност, а той ще се признава взаимно 
в държавите членки. С цел подобряване на пътната безопасност докладчикът 
разграничава задължителните от факултативните основания за отказ на 
пререгистрация. А ако дадено превозно средство не е застраховано, притежателят на 
свидетелството за регистрация би могъл да получи отказ за пререгистрация на 
превозното средство.

Гражданите често се сблъскват със сериозни затруднения, когато използват временно 
свидетелство за регистрация с цел прехвърляне на превозно средство от една държава 
членка в друга. Трябва да се намери решение за тези проблеми. Освен това докладчикът 
счита, че на гражданите и предприятията следва да се предостави възможност за избор 
между национален цвят на табелата с регистрационния номер или цвят на Съюза, за да 
могат табелите да придобият еднакъв външен вид, като същевременно регистрацията 
остане национална.

За докладчика технологичният напредък и икономическата ефективност са от най-
голямо значение. Следователно обменът на информация относно регистрационните 
данни на превозните средства трябва да се извършва по електронен път чрез вече 
съществуващата система EUCARIS – европейската информационна система за 
превозни средства и свидетелства за управление, която се използва от повечето 
държави членки. Ползването на EUCARIS не само рационализира процеса на 
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регистрация, но и помага в борбата срещу кражбите на автомобили и измамите при 
регистрация на превозни средства. Предлагайки електронни средства за 
пререгистрацията на превозни средства, докладчикът обръща изключително внимание 
на свързаните със защитата на данните въпроси. Поради тази причина ще трябва 
редовно да се оценяват и осъвременяват мерките за сигурност, отнасящи се до защитата 
на обменяните данни.

На последно място, но не и по значение, за ограничаване използването на 
регистрационни табели с цел измама, докладчикът предлага регистрационната табела и 
превозното средство да се оборудват с таг (чип) с радиочестотен идентификатор.



RR\944554BG.doc 57/75 PE508.284v02-00

BG
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СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО ТРАНСПОРТ И ТУРИЗЪМ

на вниманието на комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за 
опростяване на прехвърлянето на моторни превозни средства в друга държава членка в 
рамките на единния пазар
(COM(2012)0164 – C7-0092/2012 – 2012/0082(COD))

Докладчик по становище: Хуберт Пиркер

()

КРАТКА ОБОСНОВКА

1. Въведение

Предложението за регламент се отнася за опростяването на формалностите и условията 
за регистрация на превозните средства, регистрирани в друга държава членка. То се 
ограничава до реда и условията за пререгистрация и не се прилага за първоначалната 
регистрация на превозни средства в държава членка , нито за регистрацията на моторни 
превозни средства, регистрирани в трета държава.

В рамките на този конкретен обхват Комисията желае да намали и да опрости 
съществуващите формалности за регистрация с оглед постигането на следните основни 
цели:

- гарантиране на свободно движение на моторни превозни средства в рамките на 
Европейския съюз;

- намаляване на административната тежест за гражданите, предприятията и органите за 
регистрация в духа на Доклада за гражданството на ЕС от 2010 г. „Премахване на 
пречките за упражняване на правата на гражданите на ЕС“ (COM(2010)0603 от 
27.10.2010 г.);

- гарантиране на безопасността по пътищата;

- запазване на последователността на борбата срещу злоупотребите и кражбата на 
регистрационни документи на превозни средства с Решение 2004/19/ЕО от 22 декември 
2004 г. на Съвета относно противодействието на престъпността, свързана с превозни 
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средства с презгранично значение (OВ L389, 30.12.2004 г., стp.28).

За тази цел предложението:

- ще разясни в коя държава членка следва да се регистрира дадено превозно средство, 
което се прехвърля от една държава членка в друга чрез понятието за „обичайно 
пребиваване”, за което в текста са определени критериите.

- ще определи хармонизиран шестмесечен период, след който притежателят на 
свидетелството за регистрация, който е преместил обичайното си местопребиваване в
друга държава членка, подава заявление за пререгистрация;

- ще организира сътрудничеството и обмена на данни между отделните органи за 
регистрация по електронен път;

- ще организира признаването на документите и прегледите за техническа изправност, 
издадени или направени в друга държава членка;

- ще определи в кои точно случаи органите за регистрация имат право да откажат да 
регистрират превозно средство, регистрирано в друга държава членка.

2. Транспортно измерение на предложението

Вашият докладчик приветства предложението на Комисията, с което се цели 
намаляване на административната тежест за гражданите и предприятията по въпросите, 
свързани с транспорта. Комисията по транспорт и туризъм вече изрази своето 
становище относно 20-те основни теми, предизвикващи загриженост по отношение на 
функционирането на единния пазар (2012/2044(INI)), като изтъква своята позиция 
относно опростяването на презграничното прехвърляне на автомобили.

Следователно, измененията на вашия докладчик целят добавянето на становището на 
комисията и съсредоточаването върху процедурата за опростяване, като същевременно 
се гарантира възможно най-висока степен на безопасност по пътищата, при което той 
изтъква нуждата от пълното прилагане на принципите на законодателството на ЕС 
относно регистрацията на автомобили в друга държава членка.

Вашият докладчик отчита също така „Пакета за годността за движение на превозните 
средства”, предложен от Европейската комисия на 13 юли 2012 г. и изтъква колко е 
важно да се предприеме последователен подход във връзка с това предложение.

Вашият докладчик приветства надлежното вземане под внимание на изискванията за 
защита на личните данни в предложението и изричното добавяне на конкретни 
предпазни клаузи относно защитата на личните данни. Във връзка със становището на 
Европейския надзорен орган по защита на данните от 9 юли 2012 г. той предлага 
допълнителни уточнения, целящи основно да разяснят предложението на Комисията.

ИЗМЕНЕНИЯ
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Комисията по транспорт и туризъм приканва водещата комисия по вътрешния пазар и 
защита на потребителите да включи в доклада си следните изменения:

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 2 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2a) Свободното движение на стоки е 
крайъгълен камък за Европейския 
съюз. Независимо от това 
гражданите на ЕС са изправени пред 
тромави формалности, свързани по-
конкретно с пререгистрацията на 
техните превозни средства в друга 
държава членка и с допълнителни 
разходи ¹. Опростяването на 
презграничното прехвърляне на 
автомобили предполага пълното 
прилагане на принципите на 
законодателството на ЕС относно 
регистрацията на автомобили в друга 
държава членка и изисква 
прилагането на високи стандарти за 
сигурност в подкрепа на ха 
хармонизирани свидетелства за 
регистрация с оглед свеждането до 
минимум на опасността от 
пререгистрация на откраднати 
превозни средства с фалшифицирани 
удостоверения за регистрация.
_________________
1http://www.europarl.europa.eu/registre/d
ocs_autres_institutions/commission_euro
peenne/sec/2011/1003/COM_SEC(2011)1
003_EN.pdf

Обосновка

Настоящото изменение отразява становището на комисията по транспорт и 
туризъм относно 20-те основни теми, предизвикващи загриженост по отношение на 
функционирането на единния пазар (2012/2044(INI)) и изтъква нуждата от пълното 
прилагане на приложимото законодателство на ЕС.

Изменение 2
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Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Регистрацията на моторни превозни 
средства, регистрирани в друга държава 
членка, се затруднява от тромавите 
регистрационни формалности в 
държавите членки и по-специално от 
задължението тези превозни средства да 
преминават допълнителни проверки с 
цел оценка на тяхното общо състояние, 
преди да бъдат регистрирани, или с цел 
да бъдат идентифицирани. Поради това 
е необходимо тези формалности да 
бъдат ограничени, за да се гарантира 
свободното движение на моторни 
превозни средства и да се намали 
административната тежест за 
гражданите, стопанските субекти и 
органите за регистрация. Целесъобразно 
е, особено по отношение на гражданите 
и стопанските субекти, придобиващи 
моторно превозно средство, 
регистрирано в друга държава членка, 
да бъде предвидена опростена 
регистрационна процедура, която 
включва признаването на документи и 
прегледи за техническа изправност, 
издадени или направени в друга 
държава членка, и която следва да 
структурира административното 
сътрудничество между компетентните 
органи във връзка с обмена на липсващи 
данни.

(5) Регистрацията на моторни превозни 
средства, регистрирани в друга държава 
членка, се затруднява от тромавите 
регистрационни формалности в 
държавите членки и по-специално от 
задължението тези превозни средства да 
преминават допълнителни проверки с 
цел оценка на тяхното общо състояние, 
преди да бъдат регистрирани, или с цел 
да бъдат идентифицирани. Поради това 
е необходимо тези формалности да 
бъдат ограничени, за да се гарантира 
свободното движение на моторни 
превозни средства и да се намали 
административната тежест за 
гражданите, стопанските субекти и 
органите за регистрация. Целесъобразно 
е, особено по отношение на гражданите 
и стопанските субекти, придобиващи 
моторно превозно средство, 
регистрирано в друга държава членка, 
да бъде предвидена опростена 
регистрационна процедура, която 
включва признаването на документи и 
прегледи за техническа изправност 
(както е предвидено от Регламент 
№2013/...xx относно провеждането на 
прегледи за техническата изправност 
на моторните превозни средства и 
техните ремаркета, от Регламент 
№2013/...xx относно крайпътната 
техническа проверка на 
изправността на търговски превозни 
средства, движещи се на 
територията на Съюза и от 
Директива 2013/...xx относно 
документи за регистрацията на 
превозни средства), издадени или 
направени в друга държава членка, и 
която следва да структурира 
административното сътрудничество 
между компетентните органи във връзка 
с обмена на липсващи данни.
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Обосновка

Това изменение цели установяването на връзка с набора от предложения, свързани с 
прегледите на техническата изправност, които са понастоящем разглеждани от 
Парламента.

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Регистрацията на моторни превозни 
средства, регистрирани в друга държава 
членка, се затруднява от тромавите 
регистрационни формалности в 
държавите членки и по-специално от 
задължението тези превозни средства да 
преминават допълнителни проверки с 
цел оценка на тяхното общо състояние, 
преди да бъдат регистрирани, или с цел 
да бъдат идентифицирани. Поради това 
е необходимо тези формалности да 
бъдат ограничени, за да се гарантира 
свободното движение на моторни 
превозни средства и да се намали 
административната тежест за 
гражданите, стопанските субекти и 
органите за регистрация. Целесъобразно 
е, особено по отношение на гражданите 
и стопанските субекти, придобиващи 
моторно превозно средство, 
регистрирано в друга държава членка, 
да бъде предвидена опростена 
регистрационна процедура, която 
включва признаването на документи и 
прегледи за техническа изправност, 
издадени или направени в друга 
държава членка, и която следва да 
структурира административното 
сътрудничество между компетентните 
органи във връзка с обмена на липсващи 
данни.

(5) Регистрацията на моторни превозни 
средства, регистрирани в друга държава 
членка, се затруднява от тромавите 
регистрационни формалности в 
държавите членки и по-специално от 
задължението тези превозни средства да 
преминават допълнителни проверки с 
цел оценка на тяхното общо състояние, 
преди да бъдат регистрирани, или с цел 
да бъдат идентифицирани. Поради това 
е необходимо тези формалности да 
бъдат ограничени, за да се гарантира 
свободното движение на моторни 
превозни средства и да се намали 
административната тежест за 
гражданите, стопанските субекти и 
органите за регистрация. Целесъобразно 
е, особено по отношение на гражданите 
и стопанските субекти, придобиващи 
моторно превозно средство, 
регистрирано в друга държава членка, 
да бъде предвидена опростена 
регистрационна процедура, която 
включва признаването на документи и 
прегледи за техническа изправност, 
издадени или направени в друга 
държава членка, и която следва да 
структурира административното 
сътрудничество между компетентните 
органи във връзка с обмена на липсващи 
данни. Необходимо е да отдаде 
особено значение на борбата срещу 
фалшифицирането на 
километражния брояч, както и на 
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отражението на този проблем върху 
доверието на потребителите при 
трансграничния обмен и сигурността 
по пътищата.

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 5 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5a) Настоящият регламент не 
отслабва важните принципи и 
предпазни механизми, свързани с 
безопасността по пътищата.
Наличието на хармонизирани правила 
относно провеждането на прегледи за 
техническата изправност на 
моторните превозни средства и 
техните ремаркета са съществен 
елемент за намаляването на 
административната тежест за 
гражданите и промишлеността, 
като същевременно се гарантира 
динамичното развитие на методите 
за извършване на прегледи и 
съдържанието на тези прегледи.
Взаимното признаване на проверките 
за техническа изправност между 
държавите членки изисква общи 
дефиниции и съизмерими стандарти 
за провеждане на проверките, които 
да се спазват във всички държави 
членки.

Обосновка

Опростената процедура за регистрация на превозни средства в друга държава членка 
не следва да изисква провеждането на допълнителна проверка на техническата 
изправност, освен в ограничени и добре обосновани случаи. Следователно е от 
първостепенно значение европейските стандарти да бъдат спазвани и прилагани във 
всички държави членки. Вж. също: становището на комисията относно 20-те 
основни теми, предизвикващи загриженост по отношение на функционирането на 
единния пазар (2012/2044(INI)).

Изменение 5
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Предложение за регламент
Съображение 6 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6a) Настоящият регламент следва 
да вземе предвид разпоредбите на 
Директива 2011/82/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 25 
октомври 2011 г. за улесняване на 
трансграничния обмен на 
информация относно 
пътнотранспортни нарушения, 
свързани с безопасността по 
пътищата, за да се позволи на 
органите на държавите, в които 
трябва да се регистрира превозно 
средство, което е вече регистрирано в 
друга държава, да проверяват дали 
евентуалните процедури за 
установяване на нарушение по 
пътищата са приключили.

Обосновка

Следва предвидените разпоредби да бъдат засилени, за да се подобри сигурността по 
пътищата и да се води борба срещу безнаказаността на извършителите на 
нарушения съгласно правилника за движение по пътищата. Следователно е уместно 
да се позволи на органите да извършват проверка дали въпросното превозно средство 
е предмет на някаква процедура за нарушение, преди то да бъде регистрирано.

Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 14 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14a) Държавите членки трябва да 
следят за това службите по 
регистрация на превозните средства 
да спазват указанията на настоящия 
регламент. Те трябва следователно да
приложат на практика разпоредбите 
относно взаимното признаване и 
електронен обмен на данни.
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Изменение 7

Предложение за регламент
Член 1 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Настоящият регламент се прилага за 
следните превозни средства:

1. Настоящият регламент се прилага за 
регистрацията на следните моторни
превозни средства:

Обосновка

Разясняване на целта на регламента.

Изменение 8

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – алинея 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

След шестмесечния срок, 
собственикът на регистрирано и 
намиращо се в друга държава членка 
превозно средство все още разполага с 
възможността да поиска 
регистрацията на своето превозно 
средство в държавата членка по 
местоживеене.

Обосновка

Изменението позволява да бъдат пояснени правилата за регистрация в случаите, 
когато даден гражданин разполага в своята държава членка по местоживеене с 
превозно средство и с друго превозно средство, което остава в друга държава членка.

Изменение 9

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 3 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Процесът на събиране и обработка на 
данните, посочени в първия параграф, 
се извършва при спазване на 
европейското и националното 
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законодателство в областта на
защитата на лицата по отношение 
на обработката на личните данни.

Обосновка

Настоящото изменение цели да отрази становището на Европейския надзорен орган 
по защита на данните от 9 юли 2012 г.

Изменение 10

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 4 – буква г а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

гa) ако датата, до която 
задължително трябва да се издаде 
следващо свидетелството за 
техническа изправност, е минала.

Обосновка

Когато датата, на която е трябвало да бъде проведен прегледът на техническата 
изправност, е отминала, службата за регистрация на превозните средства трябва да 
пристъпи към извършване на преглед на въпросното превозно средство, за да 
гарантира безопасността по пътищата.

Изменение 11

Предложение за регламент
Член 4 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. При регистрацията на превозно 
средство в друга държава членка 
съответният орган за регистрация на 
превозните средства незабавно докладва 
за това в съответствие с член 7 на 
органа за регистрация на превозните 
средства на държавата членка, в която 
превозното средство е било последно 
регистрирано.

5. Когато дадено превозно средство, 
регистрирано в една държава членка 
се пререгистрира в друга държава 
членка съответният орган за 
регистрация на превозните средства 
незабавно докладва за това в 
съответствие с член 7 на органа за 
регистрация на превозните средства на 
държавата членка, в която превозното 
средство е било последно регистрирано.
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Изменение 12

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква г а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

гa) при отсъствие на застраховка за 
гражданска отговорност, когато тя е 
предварително условие за 
регистрацията на превозното 
средство;

Обосновка

Застраховката за гражданска отговорност за превозните средства допринася в 
голяма степен за защитата на жертвите по време на пътнотранспортни 
произшествия в Европа и следва да продължи да бъде предварително условие за 
регистрацията на превозните средства в държавите, които са вписали този принцип 
с своето законодателство.

Изменение 13

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква г) – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) документите за регистрация на 
превозното средство са откраднати, 
освен ако титулярят на свидетелството 
за регистрация може недвусмислено да 
докаже собствеността върху превозното 
средство;

ii) документите за регистрация на 
превозното средство са изгубени или
откраднати, освен ако титулярят на 
свидетелството за регистрация може 
недвусмислено да докаже или 
собствеността върху превозното 
средство, или това че той е законният 
собственик на документите за 
регистрация;

Обосновка

Настоящото изменение цели поясняването на това, че законният собственик на 
документите за регистрация може да бъде различен от правна гледна точка от 
собственика на превозното средство и следователно, въз основа на явно 
доказателство за неговото положение, той може да избегне решение за даване на 
отказ от страна на органите.

Изменение 14
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Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква г) – подточка iii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) датата, до която задължително 
трябва да се издаде следващо 
свидетелството за техническа 
изправност, е минала.

заличава се

Обосновка

Настоящото изменение се вписва в продължението на изменението към член 4, според 
което службата за регистрация може да пристъпи към извършване на преглед на 
превозното средство, когато е изтекла датата за съставяне на последното 
свидетелство за техническа изправност.

Изменение 15

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3 – буква б) – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) документите за регистрация на 
превозното средство са откраднати, 
освен ако титулярят на свидетелството 
за регистрация може недвусмислено да 
докаже собствеността върху превозното 
средство;

ii) документите за регистрация на 
превозното средство са изгубени или
откраднати, освен ако титулярят на 
свидетелството за регистрация може 
недвусмислено да докаже собствеността 
върху превозното средство, или това че 
той е законният собственик на 
документите за регистрация;

Обосновка

Настоящото изменение цели поясняването на това, че законният собственик на 
документите за регистрация може да бъде различен от правна гледна точка от 
собственика на превозното средство и следователно, въз основа на явно 
доказателство за неговото положение, той може да избегне решение за даване на 
отказ от страна на органите.
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Изменение 16

Предложение за регламент
Член 7 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията приема актове за 
изпълнение с цел определяне на общите 
процедури и спецификации, 
необходими за софтуерното 
приложение, посочено в параграф 2, 
включително формата на обменяните 
данни, техническите процедури за 
получаване по електронен път на 
справки от националните електронни 
регистри, процедурите за достъп и 
механизмите за сигурност. Тези актове 
за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 12, 
параграф 2.

4. Комисията приема актове за 
изпълнение с цел определяне на общите 
процедури и спецификации, 
необходими за софтуерното 
приложение, посочено в параграф 2, 
включително формата на обменяните 
данни, техническите процедури за 
получаване по електронен път на 
справки от националните електронни 
регистри, процедурите за достъп и 
механизмите за сигурност.

Комисията извършва редовно оценка 
на адекватността на мерките за 
сигурност, свързани със защитата на 
обменяните данни, като отчита 
технологичното развитие и 
увеличаването на рисковете.
Комисията приема актове за 
изпълнение за актуализиране на 
мерките за сигурност, когато това е 
необходимо.
Тези актове за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 12, 
параграф 2.

Обосновка

Настоящото изменение цели да отрази становището на Европейския надзорен орган 
по защита на данните от 9 юли 2012 г.

Изменение 17

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – буква б)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

б) е дистрибутор на превозни средства 
или извършва услуги по проверка, 
ремонт или поддръжка на превозни 
средства;

б) конструира, е дистрибутор на 
превозни средства или извършва услуги 
по проверка, ремонт или поддръжка на 
превозни средства;

Обосновка

Важно е конструкторската дейност да бъде включена в настоящия параграф, тъй 
като тя също налага професионална регистрация, така както и останалите 
споменати дейности.

Изменение 18

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) ползва се добро име и притежава 
необходимите професионални 
компетенции.

в) притежава необходимата 
професионална компетентност.

Обосновка

Доброто име е субективен критерий за оценка, за който няма място в един 
регламент.

Изменение 19

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4a) Срокът на валидност на 
свидетелствата за професионална 
регистрация на превозни средства, не 
надвишава 3 месеца. Валидността 
изтича веднага щом престане да бъде 
валиден един от критериите, 
изброени в параграф 1 от настоящия 
член.
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Обосновка

Срокът на валидност на професионалната регистрация на превозни средства следва 
да се разглежда като твърде съществен, за да бъде определян чрез делегирани актове.

Изменение 20

Предложение за регламент
Член 8 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Комисията се оправомощава да 
приема актове за изпълнение и 
определяне на формата и образеца на 
свидетелството за професионална 
регистрация на превозни средства.

заличава се

Тези актове за изпълнение се приемат 
в съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 12, 
параграф 2.

Обосновка

Форматът и моделът на свидетелството за професионална регистрация се 
подчиняват на Директива 1999/37/ЕО, Следователно този аспект трябва да се 
разглежда в рамките на преразглеждането на тази директива (в процес на 
разглеждане от Европейския парламент и от Съвета), а не в настоящия регламент.

Изменение 21

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5a) Разпоредбите на настоящия член 
не засягат съществуващите 
национални правила, свързани с 
временната и професионалната 
регистрация.

Обосновка

Обхватът на настоящия регламент се определя от пререгистрациите на моторни 
превозни средства в друга държава членка. Това е, за да бъде разяснено, че 
националните разпоредби, свързани с временната и професионалната регистрация, не 
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са засегнати.

Изменение 22

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2a) Органите за регистрация на 
превозни средства улесняват 
достъпността до публиката на 
правилата, уреждащи обработката 
на данните, свързани с 
регистрацията на превозни средства, 
в това число информация относно 
сроковете за съхранение, както и 
необходимата информация, 
предвидена в членове 10 и 11 от 
Директива 95/46/ЕО.

Обосновка

Настоящото изменение цели да отрази становището на Европейския надзорен орган
по защита на данните от 9 юли 2012 г.

Изменение 23

Предложение за регламент
Член 11 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Правомощието да приема делегирани 
актове, посочено в член 10, се 
предоставя на Комисията за 
неопределен срок, считано от датата на 
влизане в сила на настоящия регламент.

2. Делегирането на правомощия по 
член 10 се предоставя на Комисията за 
период от пет години, считано от 
датата на влизане в сила на настоящия 
регламент. Нe по-късно от девет 
месеца преди края на петгодишния 
период Комисията изготвя доклад 
относно делегирането на 
правомощие. При условие, че 
настоящият доклад е изготвен, 
делегирането на правомощия се 
продължава мълчаливо за срокове с 
еднаква продължителност, освен ако 
Европейският парламент или 
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Съветът не възразят срещу подобно 
продължаване не по-късно от три 
месеца преди изтичането на всеки 
срок.

Обосновка

Отразяването на обичайната позиция на Парламента, че делегирането не следва да 
бъде за неопределен срок и че Комисията следва да докладва във връзка с начина, по 
който е използвала своите правомощия преди, а също така се обмисля продължаване.

Изменение 24

Предложение за регламент
Член 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията представя на Европейския 
парламент и на Съвета доклад за оценка 
на настоящия регламент до [четири
години след влизането в сила на 
настоящия регламент]. Ако е 
необходимо, Комисията представя 
съответните предложения за 
изменението на настоящия регламент и 
хармонизирането му с други актове на 
Съюза, по-специално с оглед на 
възможностите за по-нататъшно 
опростяване на административните 
процедури за гражданите и стопанските 
субекти.

Комисията представя на Европейския 
парламент и на Съвета доклад за оценка 
на настоящия регламент до [две години 
след влизането в сила на настоящия 
регламент]. Ако е необходимо, 
Комисията представя съответните 
предложения за изменението на 
настоящия регламент и 
хармонизирането му с други актове на 
Съюза, по-специално с оглед на 
възможностите за по-нататъшно 
опростяване на административните 
процедури за гражданите и стопанските 
субекти.

Обосновка

Скъсяването на срока, след който Комисията внася доклада пред Парламента и 
Съвета, ще подобри законодателния контрол.

Изменение 25

Предложение за регламент
Член 13 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията представя на Европейския 
парламент и на Съвета доклад за оценка 

Комисията представя на Европейския 
парламент и на Съвета доклад за оценка 
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на настоящия регламент до [четири 
години след влизането в сила на 
настоящия регламент]. Ако е 
необходимо, Комисията представя 
съответните предложения за 
изменението на настоящия регламент и 
хармонизирането му с други актове на 
Съюза, по-специално с оглед на 
възможностите за по-нататъшно 
опростяване на административните 
процедури за гражданите и стопанските 
субекти.

на настоящия регламент до [четири 
години след влизането в сила на 
настоящия регламент]. Този доклад 
съдържа по-специално информация, 
свързана с прилагането в 
законодателството на отделните 
държави членки. Ако е необходимо, 
Комисията представя съответните 
предложения за изменението на 
настоящия регламент и 
хармонизирането му с други актове на 
Съюза, по-специално с оглед на 
възможностите за по-нататъшно 
опростяване на административните 
процедури за гражданите и стопанските 
субекти.
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