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Изменение 294
Rolandas Paksas

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) За целите на създаването и 
функционирането на вътрешния пазар 
на Съюза е уместно системите за 
одобряване на страните-членки да бъдат 
заменени от процедура за одобрение на 
Съюза, основаваща се на принципа на 
пълна хармонизация, като 
същевременно се вземат предвид 
съображения за съотношението между 
разходи и ползи и се обърне специално 
внимание на малките и средните 
предприятия.

(2) За целите на създаването и 
функционирането на вътрешния пазар и
за насърчаване на
конкурентоспособността на 
промишлеността на Съюза е уместно 
системите за одобряване на страните-
членки да бъдат заменени от процедура 
за одобрение на Съюза, основаваща се 
на принципа на пълна хармонизация, 
като същевременно се вземат предвид 
съображения за съотношението между 
разходи и ползи и се обърне специално 
внимание на малките и средните 
предприятия.

Or. lt

Изменение 295
Rolandas Paksas

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) За да се гарантира високо равнище 
на пътна безопасност, охрана на труда и 
опазване на околната среда, 
техническите изисквания и 
екологичните стандарти, приложими 
към превозните средства, техните 
системи, компоненти и отделни 
технически възли по отношение на 
одобрението на типа следва да бъдат 
хармонизирани.

(5) За да се гарантира високо равнище 
на пътна безопасност, охрана на труда и 
опазване на околната среда и 
хармонизирана система за типово 
одобрение на ЕС, техническите 
изисквания и екологичните стандарти, 
приложими към превозните средства, 
техните системи, компоненти и отделни 
технически възли по отношение на 
одобрението на типа следва да бъдат 
хармонизирани.
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Or. lt

Изменение 296
Rolandas Paksas

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Целесъобразно е да се установи 
принципът, че превозните средства 
трябва да бъдат проектирани, 
конструирани и сглобени така, че да се 
сведе до минимум рискът от нараняване 
на пътниците в тях и на останалите 
участници в пътното движение. За тази 
цел е необходимо производителите да 
гарантират, че тези превозни средства 
отговарят на съответните изисквания на 
настоящия регламент. Тези разпоредби 
следва да включват, без да се 
ограничават с тях, изисквания относно 
структурната цялост на превозното 
средство, системите за подпомагане на 
управлението на превозното средство, 
системите, предоставящи на водача 
видимост и информация за състоянието 
на превозното средство и околното 
пространство, системите за осветление 
на превозното средство, системите за 
защита на пътниците в превозното 
средство, външната страна на 
превозното средство и неговите 
принадлежности, масите и размерите на 
превозното средство и неговите гуми.

(13) Целесъобразно е да се установи 
принципът, че превозните средства 
трябва да бъдат проектирани, 
конструирани и сглобени така, че да се 
сведе до минимум рискът от нараняване 
на пътниците в тях и на останалите 
участници в пътното движение, а 
вътрешният пазар на ЕС да бъде
защитен от нискокачествени 
селскостопански и горски превозни 
средства, застрашаващи живота, 
вредни за здравето и околната среда. 
За тази цел е необходимо 
производителите да гарантират, че тези 
превозни средства отговарят на 
съответните изисквания на настоящия 
регламент. Тези разпоредби следва да 
включват, без да се ограничават с тях, 
изисквания относно структурната 
цялост на превозното средство, 
системите за подпомагане на 
управлението на превозното средство, 
системите, предоставящи на водача 
видимост и информация за състоянието 
на превозното средство и околното 
пространство, системите за осветление 
на превозното средство, системите за 
защита на пътниците в превозното 
средство, външната страна на 
превозното средство и неговите 
принадлежности, масите и размерите на 
превозното средство и неговите гуми.

Or. lt
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Изменение 297
Toine Manders

Предложение за регламент
Съображение 19a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19а) За да се предотврати 
нелоялната конкуренция с превозните 
средства за изграждане на пътни 
конструкции, превозните средства, 
които попадат в приложното поле на 
настоящия регламент и се използват 
за изграждане на пътни конструкции, 
следва да отговарят на същите 
изисквания като превозните средства 
за изграждане на пътни конструкции.

Or. nl

Изменение 298
Andreas Schwab

Предложение за регламент
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) С оглед на възможността за 
кандидатстване за разрешение или за 
одобрение на ЕС на типа компоненти 
или отделни технически възли, за 
производителите на компоненти или 
отделни технически възли е важно да 
имат достъп до определена 
информация, която може да бъде 
предоставена само от производителя 
на превозното средство, а именно 
техническата информация, 
включително чертежите, необходима 
за изработване на части за пазара на 
резервни части.

заличава се

Or. en
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Изменение 299
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Предложение за регламент
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) С оглед на възможността за 
кандидатстване за разрешение или за 
одобрение на ЕС на типа компоненти 
или отделни технически възли, за 
производителите на компоненти или 
отделни технически възли е важно да 
имат достъп до определена информация, 
която може да бъде предоставена само 
от производителя на превозното 
средство, а именно техническата 
информация, включително 
чертежите, необходима за 
изработване на части за пазара на 
резервни части.

(20) С оглед на възможността за 
кандидатстване за разрешение или за 
одобрение на ЕС на типа компоненти 
или отделни технически възли, за 
производителите на компоненти или 
отделни технически възли е важно да 
имат достъп до определена информация, 
която може да бъде предоставена само 
от производителя на превозното 
средство, а именно техническата 
информация, необходима за 
изработване на части за пазара на 
резервни части.

Or. en

Обосновка

Производителите на компоненти или отделни технически възли не следва да имат 
достъп до чертежи. Чертежите са интелектуална собственост на производителя на 
превозното средство и не се разкриват на трети лица. Съгласно глава XVI относно 
достъпа до информация за ремонт и поддръжка на превозни средства, 
информацията, която се предоставя, е посочена в член. 47, параграф 3.

Изменение 300
Malcolm Harbour, Amalia Sartori

Предложение за регламент
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) С оглед на възможността за 
кандидатстване за разрешение или за 
одобрение на ЕС на типа компоненти 

(20) С оглед на възможността за 
кандидатстване за разрешение или за 
одобрение на ЕС на типа компоненти 
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или отделни технически възли, за 
производителите на компоненти или 
отделни технически възли е важно да 
имат достъп до определена информация, 
която може да бъде предоставена само 
от производителя на превозното 
средство, а именно техническата 
информация, включително 
чертежите, необходима за 
изработване на части за пазара на 
резервни части.

или отделни технически възли, за 
производителите на компоненти или 
отделни технически възли е важно да 
имат достъп до определена информация, 
която може да бъде предоставена само 
от производителя на превозното 
средство, а именно техническата 
информация, необходима за 
изработване на части за пазара на 
резервни части.

Or. en

Изменение 301
Pier Antonio Panzeri

Предложение за регламент
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) С оглед на възможността за 
кандидатстване за разрешение или за 
одобрение на ЕС на типа компоненти 
или отделни технически възли, за 
производителите на компоненти или 
отделни технически възли е важно да 
имат достъп до определена информация, 
която може да бъде предоставена само 
от производителя на превозното 
средство, а именно техническата 
информация, включително чертежите, 
необходима за изработване на части за 
пазара на резервни части.

(20) С оглед на възможността за 
кандидатстване за разрешение или за 
одобрение на ЕС на типа компоненти 
или отделни технически възли, за 
производителите на компоненти или 
отделни технически възли е важно да 
имат достъп до определена информация, 
която може да бъде предоставена само 
от производителя на превозното 
средство, а именно техническата 
информация, включително 
непатентованите чертежи, 
необходима за изработване на части за 
пазара на резервни части.

Or. en

Изменение 302
Andreas Schwab

Предложение за регламент
Съображение 21
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) Неограниченият достъп до 
информация за ремонта на 
превозните средства чрез 
стандартизиран формат, който да 
може да се използва за извличане на 
техническата информация, и 
ефективната конкуренция на пазара 
за информационни услуги за ремонт и 
поддръжка на превозните средства са 
необходими за по-доброто 
функциониране на вътрешния пазар, 
особено по отношение на свободното 
движение на стоки, свободата на 
установяване и свободата на 
предоставяне на услуги. Голяма част 
от тази информация е свързана със 
системите за бордова диагностика 
(СБД) и тяхното взаимодействие с 
другите системи на превозното 
средство. Уместно е да се утвърдят 
технически спецификации, на които 
да се основават интернет 
страниците на производителите, 
както и целенасочени мерки за 
осигуряване на безпрепятствен 
достъп за малките и средните 
предприятия.

заличава се

Or. en

Изменение 303
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Предложение за регламент
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) Неограниченият достъп до 
информация за ремонта на превозните 
средства чрез стандартизиран формат, 
който да може да се използва за 
извличане на техническата информация, 

(21) Достъпът до информация за 
ремонта на превозните средства чрез 
стандартизиран формат, който да може 
да се използва за извличане на 
техническата информация, и 
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и ефективната конкуренция на пазара за 
информационни услуги за ремонт и 
поддръжка на превозните средства са 
необходими за по-доброто 
функциониране на вътрешния пазар, 
особено по отношение на свободното 
движение на стоки, свободата на 
установяване и свободата на 
предоставяне на услуги. Голяма част от 
тази информация е свързана със 
системите за бордова диагностика 
(СБД) и тяхното взаимодействие с 
другите системи на превозното 
средство. Уместно е да се утвърдят 
технически спецификации, на които да 
се основават интернет страниците на 
производителите, както и
целенасочени мерки за осигуряване на 
безпрепятствен достъп за малките и 
средните предприятия.

ефективната конкуренция на пазара за 
информационни услуги за ремонт и 
поддръжка на трактори са необходими 
за по-доброто функциониране на 
вътрешния пазар, особено по отношение 
на свободното движение на стоки, 
свободата на установяване и свободата 
на предоставяне на услуги. Голяма част 
от тази информация е свързана със 
системите за бордова диагностика 
(СБД) и тяхното взаимодействие с 
другите системи на превозното 
средство. Уместно е да се утвърдят 
технически спецификации, на които да 
се основават интернет страниците на 
производителите, като се има предвид 
принципът на разумността и 
пропорционалността по отношение 
на обема на продажбите на типовете 
превозни средства и/или на мащаба на 
производителите.

Or. en

Обосновка

Целта е да бъде приведено съображение 21 в съответствие с глава XVI и свързано с 
предложените изменения. Независимите оператори получават по 
недискриминационен начин в стандартизиран формат същата информация, която се 
предоставя на оторизирани търговци и ремонтни предприятия. Превозните средства 
категория R (ремаркета) и категория S (сменяема прикачна техника) следва да бъдат 
освободени от изискванията за достъп до информация за ремонт и поддръжка на 
превозни средства. Специално внимание следва да се обърне на МСП.

Изменение 304
Malcolm Harbour, Amalia Sartori

Предложение за регламент
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) Неограниченият достъп до 
информация за ремонта на превозните 
средства чрез стандартизиран формат, 
който да може да се използва за 

(21) Подходящ достъп до информация 
за ремонта на превозните средства чрез 
стандартизиран формат, който да може 
да се използва за извличане на 



PE475.768v01-00 10/76 AM\881687BG.doc

BG

извличане на техническата информация, 
и ефективната конкуренция на пазара за 
информационни услуги за ремонт и 
поддръжка на превозните средства са 
необходими за по-доброто 
функциониране на вътрешния пазар, 
особено по отношение на свободното 
движение на стоки, свободата на 
установяване и свободата на 
предоставяне на услуги. Голяма част от 
тази информация е свързана със 
системите за бордова диагностика 
(СБД) и тяхното взаимодействие с 
другите системи на превозното 
средство. Уместно е да се утвърдят 
технически спецификации, на които да 
се основават интернет страниците на 
производителите, както и 
целенасочени мерки за осигуряване на 
безпрепятствен достъп за малките и 
средните предприятия.

техническата информация, и 
ефективната конкуренция на пазара за 
информационни услуги за ремонт и 
поддръжка на трактори са необходими 
за по-доброто функциониране на 
вътрешния пазар, особено по отношение 
на свободното движение на стоки, 
свободата на установяване и свободата 
на предоставяне на услуги. Голяма част 
от тази информация е свързана със 
системите за бордова диагностика 
(СБД) и тяхното взаимодействие с 
другите системи на превозното 
средство. Уместно е да се утвърдят 
технически спецификации, на които да 
се основават интернет страниците на 
производителите, с надлежно 
внимание към принципа на 
пропорционалност, като се вземат 
под внимание обемите на 
продажбите и капацитета на 
малките и средните производители.

Or. en

Изменение 305
Pier Antonio Panzeri

Предложение за регламент
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) Неограниченият достъп до 
информация за ремонта на превозните 
средства чрез стандартизиран формат,
който да може да се използва за 
извличане на техническата информация, 
и ефективната конкуренция на пазара за 
информационни услуги за ремонт и 
поддръжка на превозните средства са 
необходими за по-доброто 
функциониране на вътрешния пазар, 
особено по отношение на свободното 
движение на стоки, свободата на 
установяване и свободата на 

(21) Неограниченият достъп до 
информация за ремонта на превозните 
средства чрез стандартизиран формат, 
който да може да се използва за 
извличане на техническата информация, 
и ефективната конкуренция на пазара за 
информационни услуги за ремонт и 
поддръжка на превозните средства са 
необходими за по-доброто 
функциониране на вътрешния пазар, 
особено по отношение на свободното 
движение на стоки, свободата на 
установяване и свободата на 
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предоставяне на услуги. Голяма част от 
тази информация е свързана със 
системите за бордова диагностика 
(СБД) и тяхното взаимодействие с 
другите системи на превозното 
средство. Уместно е да се утвърдят 
технически спецификации, на които да 
се основават интернет страниците на 
производителите, както и целенасочени 
мерки за осигуряване на безпрепятствен 
достъп за малките и средните 
предприятия.

предоставяне на услуги. Голяма част от 
тази информация е свързана със 
системите за бордова диагностика 
(СБД) и тяхното взаимодействие с 
другите системи на превозното 
средство. Уместно е да се утвърдят 
технически спецификации, на които да 
се основават интернет страниците на 
производителите, както и целенасочени 
мерки за осигуряване на безпрепятствен 
достъп за малките и средните 
предприятия в съответствие с 
принципа на пропорционалност.

Or. en

Изменение 306
Toine Manders

Предложение за регламент
Съображение 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27) За заинтересованите страни е важно 
да установят ясна връзка между 
настоящия регламент и Директива 
2006/42/ЕО относно безопасността на 
машините34, за да определят ясно на 
какви изисквания трябва да отговаря 
даден продукт.

(27) За заинтересованите страни е важно 
да установят ясна връзка между 
настоящия регламент и Директива 
2006/42/ЕО относно безопасността на 
машините34, за да се предотврати 
припокриване и да се определят ясно на 
какви изисквания трябва да отговаря 
даден продукт.

Or. nl

Изменение 307
Malcolm Harbour

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – алинея 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) подвижна техника (категория U). заличава се
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Or. en

Изменение 308
George Lyon

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – алинея 2 – буква г a) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

гa) товарни превозни средства с 
висока проходимост (ATV) (категория 
T);

Or. en

Обосновка

С цел разграничаване между функционални селскостопански и горски превозни 
средства и комбинирани четириколки. Вж. изменение към член 3 относно: ATV и SbS 
за допълнителна информация относно обосновката.

Изменение 309
George Lyon

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – алинея 2 – буква г б) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

гб) товарни превозни средства Side-by-
Side (SbS) (категория T);

Or. en

Обосновка

С цел разграничаване между функционални селскостопански и горски превозни 
средства и комбинирани четириколки. Вж. изменение към член 3 относно: ATV и SbS 
за допълнителна информация относно обосновката.

Изменение 310
Oreste Rossi, Matteo Salvini
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Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Настоящият регламент не се прилага 
към сменяема техника, които се 
намират изцяло над земята, когато 
превозното средство, към което са
прикрепени, се движи по пътя.

2. Настоящият регламент не се прилага 
към сменяема техника, която се намира
изцяло над земята или не може да се 
свързва подвижно около вертикална 
ос, когато превозното средство, към 
което е прикрепена, се движи по пътя.

Or. en

Обосновка

Заради разпределението на тежестта някои сменяеми техники са оборудвани с 
опорно свободно въртящо се колело. Самата сменяема техника е закрепена за 
трактора и не може де се свързва подвижно около вертикалната ос. Това 
допълнително колело не създава допълнителен риск за комбинацията превозно 
средство–сменяема техника. Следователно е логично подобна техника също да бъде 
изключена от регламента.

Изменение 311
Malcolm Harbour, Amalia Sartori, Andreas Schwab

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Настоящият регламент не се прилага 
към сменяема техника, които се 
намират изцяло над земята, когато 
превозното средство, към което са 
прикрепени, се движи по пътя.

2. Настоящият регламент не се прилага 
към сменяема техника, която се намира 
изцяло над земята или не може да се 
свързва подвижно около вертикална 
ос, когато превозното средство, към 
което е прикрепена, се движи по пътя.

Or. en

Изменение 312
Oreste Rossi, Matteo Salvini
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Предложение за регламент
Член 2 – параграф 3 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) подвижна техника; заличава се

Or. en

Обосновка

Подвижната техника (категория U) не следва да е част от настоящия регламент, 
тъй като включва изделия, които се използват в различни сектори от селското и 
горското стопанство, предмет на друго действащо законодателство, несъвместимо 
със структурата на предложения регламент.

Изменение 313
Malcolm Harbour, Amalia Sartori

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 3 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) подвижна техника; заличава се

Or. en

Изменение 314
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 3 – буква в a) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вa) верижни трактори (категория C);

Or. en

Изменение 315
Andreas Schwab
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Предложение за регламент
Член 2 – параграф 3 – буква в a) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вa) категории T с индекс „b“;

Or. en

Изменение 316
Malcolm Harbour, Amalia Sartori, Andreas Schwab

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 3 – буква в a) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вa) верижни трактори, категория C;

Or. en

Изменение 317
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 3 – буква в б) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вб) колесни трактори със специално 
предназначение (категории T4.1 и 
T4.2)

Or. en

Изменение 318
Malcolm Harbour, Amalia Sartori, Andreas Schwab

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 3 – буква в б) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

вб) колесни трактори със специално 
предназначение: категории T4.1 и 
T4.2;

Or. en

Изменение 319
Malcolm Harbour

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – точка 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

9. „ремарке“ означава теглено превозно 
средство в областта на селското или 
горското стопанство, чието основно 
предназначение е да бъде теглено от 
трактор за целите на селското или 
горското стопанство, но което не е 
проектирано да преработва 
материали и при което отношението 
между технически допустимата брутна 
маса и масата в ненатоварено състояние 
е равно или по-голямо от 3,0;

9. „ремарке“ означава теглено превозно 
средство в областта на селското или 
горското стопанство, чието основно 
предназначение е да бъде теглено от 
трактор за целите на селското или 
горското стопанство или да преработва 
материали, при което отношението 
между технически допустимата брутна 
маса и масата в ненатоварено състояние 
е равно или по-голямо от 2,0;

Or. en

Изменение 320
Malcolm Harbour

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – точка 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

10. „сменяема прикачна техника“ 
означава превозно средство, което се 
използва в земеделието или в горското 
стопанство, чието предназначение е да 
бъде теглено от трактор и което 

10. „сменяема прикачна техника“ 
означава инвентар или машина, които
се използват в земеделието или в 
горското стопанство, чието 
предназначение е да бъдат теглени от 
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променя неговите функции или добавя 
нови такива, в което е вградено 
оборудване или което е предназначено 
да преработва материали, което 
може да съдържа товарна 
платформа, проектирана и 
конструирана да носи необходимите 
за посочените цели инструменти и 
приспособления и временно да 
съхранява получените материали или 
необходимите за работата такива и
при което отношението между 
технически допустимата брутна маса и 
масата в ненатоварено състояние е по-
малко от 3,0;

трактор, при което отношението между 
технически допустимата брутна маса и 
масата в ненатоварено състояние е по-
малко от 2,0. Въпреки това, ако 
максимално технически 
допустимата брутна маса надвишава 
14 000 kg, инвентарът или машината 
във всеки случай се категоризира като 
ремарке.

Or. en

Изменение 321
Malcolm Harbour, Wim van de Camp, Andreas Schwab

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – точка 43a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

43a. „Товарно превозно средство с 
висока проходимост“ (ATV) означава 
превозно средство, което има седалка 
за възсядане от оператора и кормилно 
управление.
Товарното ATV има следните 
допълнителни характеристики:
максимална проектна скорост 60 
km/h, проектно налягане на гумите < 
5 kPa (0,5 Bar), модел на гумите: за 
повишена проходимост, управление на 
дросела с палец, конструкция(и) за 
носене на товар с минимално 
отношение между превозното 
средство и повърхността на 
носещата(ите) конструкция(и) > 
25%, маса в готовност за движение 
(MRO) < 400 kg, теглителна сила на 
скачващото устройство в задната 



PE475.768v01-00 18/76 AM\881687BG.doc

BG

част съответства на изпитване на 
сила > 2 x MRO.

Or. en

Изменение 322
George Lyon

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – точка 43a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

43a. „Товарно превозно средство с 
висока проходимост“ (ATV) означава 
моторизирано превозно средство,
конструирано да се движи на четири 
гуми за ниско налягане, със седалка, 
предназначена за възсядане от 
оператора и кормилно управление.
ATV има следните допълнителни 
характеристики:
максимална проектна скорост 60 
km/hr;
проектно налягане на гумите <0,5 
Bar; модел на гумите: за повишена 
проходимост;
управление на дросела с палец;
отговаря на поне 2 от следните 
изисквания за носене на товар:
i) конструкция за носене на товар с 
минимално отношение между 
превозното средство и повърхността 
на носещата конструкция >25%;
ii) всяка отделна носеща конструкция 
да има поне минимална повърхност 
от 0,2 m²;
iii) повърхност на носещите 
конструкции общо 0,5 m² ;
iv) общо отношение на 
товароносимост (маса на превозното 
средство (с консумативи) спрямо маса 
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с товар) >25%;
скачващо устройство в задната част: 
тежест на теглене > 2x собственото 
тегло извършва се изпитване за сила, 
не се счита за разрешена тежест на 
ремарке;
маса в готовност за движение <400 kg
просвет >180 mm;
съотношение на междуосовото 
разстояние и просвета до земята <6.

Or. en

Обосновка

С цел разграничение между функционални селскостопански и горски превозни 
средства и комбинирани четириколки. Вж. изменение към член 3 относно: ATV и SbS 
за допълнителна информация относно обосновката.

Изменение 323
George Lyon

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – точка 43б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

43б. „Товарно превозно средство Side-
by-Side“ (SbS) означава моторизирано 
превозно средство, конструирано да 
превозва пътници и/или товари и да 
тласка и тегли оборудване.
SbS има следните допълнителни 
характеристики:
максимална проектна скорост 60 
km/hr;
оператор и максимум двама пътници;
индивидуални профилирани 
вдлъбнати седалки или пейки-седалки;
кормило;
модел на гумите: за повишена 
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проходимост;
отговаря на поне 2 от следните 
изисквания за носене на товар:
i) конструкция за носене на товар с 
минимално отношение между 
превозното средство и повърхността 
на носещата конструкция >20%
ii) всяка отделна носеща конструкция 
да има поне минимална повърхност 
от 0.9 m²
iii) общо отношение на 
товароносимост (маса на превозното 
средство (с консумативи) спрямо маса 
с товар) >30%
скачващо устройство в задната част: 
тежест на теглене > 1,5x 
собственото тегло извършва се 
изпитване за сила, не се счита за 
разрешена тежест на ремарке;
маса в готовност за движение <1100 
kg;
просвет >200 mm;
съотношение на междуосовото 
разстояние и просвета до земята <8.

Or. en

Обосновка

Товарните ATV и SbS са предназначени за използване извън пътя и следователно следва 
да бъдат включени в настоящия регламент. Горепосочените определения се 
предлагат, за да се даде възможност превозните средства ATV и SbS да бъдат 
регламентирани като товарни и да не се объркват с четириколките с двойна 
употреба, специално проектирани за използване на пътя и извън пътя. Последните 
правилно се разглеждат в предложението за регламент относно одобряването и 
надзора на пазара на дву- и триколесни превозни средства и четириколки (COM 
(2010)0542).

Изменение 324
Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Wim van de Camp

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – точка 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. „категория Т“ обхваща всички 
колесни трактори;

1. „категория Т“ обхваща всички 
колесни трактори; всеки колесен 
трактор, описан в точки 2 до 8, 
включва и индекс „а“ или „б“ в 
зависимост от проектната му 
скорост:
– a) „а“ за колесни трактори с 
максимална проектна скорост до 40 
km/h,
– б) „б“за колесни трактори с 
максимална проектна скорост над 40 
km/h;

Or. en

Изменение 325
Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Wim van de Camp

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. „категория Т1“ обхваща колесните 
трактори с максимална проектна 
скорост не по-голяма от 40 km/h, с 
ширина на колеята на най-близката до 
водача ос не по-малка от 1150 mm, с 
маса без товар в работно състояние над 
600 кг и с просвет от пътя не повече от 
1000 mm;

2. „категория Т1“ обхваща колесните 
трактори с ширина на колеята на най-
близката до водача ос не по-малка от 
1150 mm, с маса без товар в работно 
състояние над 600 кг и с просвет от пътя 
не повече от 1000 mm;

Or. en

Изменение 326
Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Wim van de Camp

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – точка 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. „категория Т2“ обхваща колесните 
трактори с минимална ширина на 
колеята по-малка от 1150 mm, с маса без 
товар в работно състояние повече от 
600 kg, с просвет от пътя не повече от 
600 mm и с максимална проектна 
скорост не повече от 40 km/h, освен 
ако отношението между височината на 
центъра на тежестта на трактора 
(измерена по отношение на 
повърхността на пътя), разделена на 
средната минимална ширина на колеята 
за всеки мост, надхвърля 0,90, в който 
случай максималната проектна скорост 
е ограничена до 30 km/h;

3. „категория Т2“ обхваща колесните 
трактори с минимална ширина на 
колеята по-малка от 1150 mm, с маса без 
товар в работно състояние повече от 
600 kg, с просвет от пътя не повече от 
600 mm и в случай че отношението 
между височината на центъра на 
тежестта на трактора (измерена по 
отношение на повърхността на пътя), 
разделена на средната минимална 
ширина на колеята за всеки мост, 
надхвърля 0,90, максималната проектна 
скорост е ограничена до 30 km/h;

Or. en

Изменение 327
Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Wim van de Camp

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – точка 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. „категория Т3“ обхваща колесните 
трактори с максимална проектна 
скорост не по-голяма от 40 км/ч, с 
маса без товар и в работно състояние не 
повече от 600 kg;

4. „категория Т3“ обхваща колесните 
трактори с маса без товар и в работно 
състояние не повече от 600 kg, както и 
тракторите с кормило за 
кормилното управление, както е 
посочено в член 3, точка 43a;

Or. en

Изменение 328
Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Wim van de Camp

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – точка 5
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Текст, предложен от Комисията Изменение

5. „категория Т4“ обхваща колесните 
трактори със специално 
предназначение, чиято максимална 
проектна скорост не надвишава 
40 km/h;

5. „категория Т4“ обхваща колесните 
трактори със специално 
предназначение;

Or. en

Изменение 329
Malcolm Harbour

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – точка 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

9. „категория Т5“ обхваща колесните 
трактори, чиято максимална 
проектна скорост надвишава 40 km/h;

заличава се

Or. en

Изменение 330
Malcolm Harbour

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – точка 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

19. „категория U“ обхваща 
машините, определени в 
Директива 2006/42/ЕО като 
самоходни и предназначени за 
използване в селското или в горското 
стопанство.

заличава се

Or. en
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Изменение 331
George Lyon

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – точка 19a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

19a. „категория T6“ обхваща товарни 
превозни средства с висока 
проходимост (ATV) и превозни 
средства „Side-by-Side“ (SbS);

Or. en

Обосновка

С цел разграничаване между функционални селскостопански и горски превозни 
средства и комбинирани четириколки. Вж. изменение към член 3 относно: ATV и SbS 
за допълнителна информация относно обосновката. По-правилно е функционалните 
превозни средства ATV и SbS да се считат за превозни средства от категория Т, а не 
от категория L.

Изменение 332
Pier Antonio Panzeri

Предложение за регламент
Член 7 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Изисквания по отношение на пътната 
безопасност

Изисквания по отношение на пътната 
безопасност и безопасността при 
експлоатация

Or. en

Изменение 333
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – буква н
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Текст, предложен от Комисията Изменение

н) задни защитни приспособления; заличава се

Or. en

Обосновка

Изисквания по отношение на пътната безопасност: не се прилагат и не се отнасят за 
трактори.

Изменение 334
Malcolm Harbour, Amalia Sartori, Andreas Schwab

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – буква н)

Текст, предложен от Комисията Изменение

н) задни защитни приспособления; заличава се

Or. en

Изменение 335
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – буква o)

Текст, предложен от Комисията Изменение

o) странична защита; заличава се

Or. en

Обосновка

Изисквания по отношение на пътната безопасност: не се прилагат и не се отнасят за 
трактори.

Изменение 336
Malcolm Harbour, Amalia Sartori, Andreas Schwab
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Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – буква o

Текст, предложен от Комисията Изменение

o) странична защита; заличава се

Or. en

Изменение 337
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. На Комисията се делегират 
правомощия в съответствие с член 57 да 
приеме делегиран акт, в който се 
определят подробните технически 
изисквания, включително процедурите 
за изпитване и граничните стойности, 
ако е приложимо, за посочените в точка 
2 елементи, с цел да се гарантира, че 
ще бъде постиганата висока степен на 
пътна безопасност.

4. За да се гарантира постигането на 
висока степен на безопасност при 
експлоатация, на Комисията се 
делегират правомощия в съответствие с 
член 57 да приеме делегиран акт, в 
който се определят подробните 
технически изисквания, включително 
процедурите за изпитване и граничните 
стойности, ако е приложимо, за 
посочените в точка 2 елементи. 
Подробните технически изисквания 
гарантират, че, когато е необходимо, 
превозни средства с максимална 
скорост над 40 km/h, с изключение на 
теглен инвентар, категория S, 
отговарят на съответната степен на 
пътна безопасност по отношение на 
характеристиките на спирачките и 
на антиблокиращите спирачни 
системи, като моторни превозни 
средства и техните ремаркета.

Or. en

Обосновка

ABS е нова технология за селскостопански и горски превозни средства. Подробните 
условия и сроковете за въвеждане ще бъдат част от по-подробна оценка на 
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Комисията в рамките на разработването на делегирания акт.

Изменение 338
Malcolm Harbour, Amalia Sartori

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. На Комисията се делегират 
правомощия в съответствие с член 57 да 
приеме делегиран акт, в който се 
определят подробните технически 
изисквания, включително процедурите 
за изпитване и граничните стойности, 
ако е приложимо, за посочените в точка 
2 елементи, с цел да се гарантира, че 
ще бъде постиганата висока степен на 
пътна безопасност.

4. За да се гарантира постигането на 
висока степен на безопасност при 
експлоатация, на Комисията се 
делегират правомощия в съответствие с 
член 57 да приеме делегиран акт, в 
който се определят подробните 
технически изисквания, включително 
процедурите за изпитване и граничните 
стойности, ако е приложимо, за 
посочените в точка 2 елементи. 
Подробните технически изисквания 
гарантират, че, когато е необходимо, 
превозни средства с максимална 
скорост над 40 km/h, с изключение на 
теглен инвентар, категория S, 
отговарят на съответната степен на 
пътна безопасност по отношение на 
характеристиките на спирачките и 
на антиблокиращите спирачни 
системи, като моторни превозни 
средства и техните ремаркета.

Or. en

Изменение 339
Pier Antonio Panzeri

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – буква б a) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бa) експлоатация и поддръжка;
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(Следва да се добави към приложение І 
и да стане приложимо за съответните 
категории превозни средства)

Or. en

Изменение 340
Pier Antonio Panzeri

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – буква б б) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бб) безопасност и надеждност на 
системите за контрол, включително 
приспособленията за задвижване на 
теглително-прикачното оборудване;
(Следва да се добави към приложение І 
и да стане приложимо за съответните 
категории превозни средства)

Or. en

Изменение 341
Pier Antonio Panzeri

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – буква б в) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бв) защита от механични опасности;
(Следва да се добави към приложение І 
и да стане приложимо за съответните 
категории превозни средства)

Or. en

Изменение 342
Pier Antonio Panzeri
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Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – буква д а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

дa) ергономични характеристики
(включително предвидима 
злоупотреба, възможност за 
използване на системите за контрол, 
достъп до системите за контрол с 
цел избягване на неволното им 
активиране, интерфейсът 
човек/превозно средство да се 
адаптира спрямо предвидимите 
характеристики на водача, намесата 
на оператора)
(Следва да се добави към приложение І 
и да стане приложимо за съответните 
категории превозни средства)

Or. en

Изменение 343
Pier Antonio Panzeri

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – буква к a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

кa) предпазни механизми и 
устройства;
(Следва да се добави към приложение І 
и да стане приложимо за съответните 
категории превозни средства)

Or. en

Изменение 344
Pier Antonio Panzeri
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Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – буква к б) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

кб) риск от загуба на стабилност;
(Следва да се добави към приложение І 
и да стане приложимо за съответните 
категории превозни средства)

Or. en

Изменение 345
Pier Antonio Panzeri

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – буква м a) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

мa) материали и продукти;
(Следва да се добави към приложение І 
и да стане приложимо за съответните 
категории превозни средства)

Or. en

Изменение 346
Pier Antonio Panzeri

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – буква м б) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

мб) акумулатори;
(Следва да се добави към приложение І 
и да стане приложимо за съответните 
категории превозни средства)

Or. en
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Изменение 347
Pier Antonio Panzeri

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – буква м в) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

мв) спирачни системи с функции за 
паркиране;
(Следва да се добави към приложение І 
и да стане приложимо за съответните 
категории превозни средства)

Or. en

Изменение 348
Malcolm Harbour, Amalia Sartori, Andreas Schwab

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Освен ако с купувача на превозното 
средство не е било договорено друго, 
сертификатът за съответствие се съставя 
на един от официалните езици на 
държавата-членка, в която е купено 
превозното средство.

3. Освен ако с купувача на превозното 
средство не е било договорено друго, 
сертификатът за съответствие се съставя 
на един от официалните езици на 
Съюза, по избор на производителя.

Or. en

Изменение 349
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Сертификатът за съответствие се 
изготвя по такъв начин, че да не 
позволява фалшифициране. За тази цел,

4. Сертификатът за съответствие се 
изготвя по такъв начин, че да не 
позволява фалшифициране. За тази цел, 
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използваната хартия се предпазва 
посредством цветно изображение или 
посредством воден знак с формата на 
идентификационния знак на 
производителя.

използваната хартия се предпазва 
посредством подходящи средства като 
цветно изображение или воден знак с 
формата на идентификационния знак на 
производителя.

Or. en

Обосновка

Съществуват още много възможности за защита на сертификата за съответствие, 
като например холограми. Изборът следва да се остави на производителя, като в 
регламента се посочат само няколко незадължителни примера.

Изменение 350
Malcolm Harbour, Andreas Schwab

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Сертификатът за съответствие се 
изготвя по такъв начин, че да не 
позволява фалшифициране. За тази цел, 
използваната хартия се предпазва 
посредством цветно изображение или 
посредством воден знак с формата на 
идентификационния знак на 
производителя.

4. Сертификатът за съответствие се 
изготвя по такъв начин, че да не 
позволява фалшифициране. За тази цел, 
използваната хартия се предпазва 
посредством подходящи средства като 
цветно изображение или воден знак с 
формата на идентификационния знак на 
производителя.

Or. en

Изменение 351
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Параграф 1 се прилага по отношение 
на комплектовани превозни средства за 
период от дванадесет месеца, считано 

2. Параграф 1 се прилага по отношение 
на комплектовани превозни средства за 
период от 24 месеца, считано от датата 
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от датата на изтичане на срока на 
валидност на одобрението на ЕС на 
типа, а по отношение на напълно 
комплектованите превозни средства —
за период от осемнадесет месеца, 
считано от тази дата.

на изтичане на срока на валидност на 
одобрението на ЕС на типа, а по 
отношение на напълно комплектованите 
превозни средства — за период от 30
месеца, считано от тази дата.

Or. en

Обосновка

Превозни средства, излизащи от серийно производство. Промяната се въвежда с цел 
привеждане на настоящия регламент в съответствие с член 10 от Директива
2003/37/ЕО.

Изменение 352
Malcolm Harbour, Amalia Sartori, Andreas Schwab

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Параграф 1 се прилага по отношение 
на комплектовани превозни средства за 
период от дванадесет месеца, считано 
от датата на изтичане на срока на 
валидност на одобрението на ЕС на 
типа, а по отношение на напълно 
комплектованите превозни средства —
за период от осемнадесет месеца, 
считано от тази дата.

2. Параграф 1 се прилага по отношение 
на комплектовани превозни средства за 
период от 24 месеца, считано от датата 
на изтичане на срока на валидност на 
одобрението на ЕС на типа, а по 
отношение на напълно комплектованите 
превозни средства — за период от 30
месеца, считано от тази дата.

Or. en

Изменение 353
Pier Antonio Panzeri

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Параграф 1 се прилага по отношение 2. Параграф 1 се прилага по отношение 
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на комплектовани превозни средства за 
период от дванадесет месеца, считано 
от датата на изтичане на срока на 
валидност на одобрението на ЕС на 
типа, а по отношение на напълно 
комплектованите превозни средства —
за период от осемнадесет месеца, 
считано от тази дата.

на комплектовани превозни средства за 
период от 24 месеца, считано от датата 
на изтичане на срока на валидност на 
одобрението на ЕС на типа, а по 
отношение на напълно комплектованите 
превозни средства — за период от 30
месеца, считано от тази дата.

Or. en

Изменение 354
Toine Manders

Предложение за регламент
Глава 12 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ГЛАВА XIIа
ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРЕВОЗНИ 
СРЕДСТВА ПО ОБЩЕСТВЕНИ 
ПЪТИЩА 
Член 35а
1. Едно превозно средство може да се 
използва по обществени пътища, ако 
отговаря на действащите изисквания 
за използване по обществени пътища 
по отношение на размери, тегло, 
безопасност, осветление и 
застраховка и се управлява от лице, 
притежаващо единно европейско 
свидетелство за управление на 
подобно превозно средство.
2. Ако превозното средство не 
отговаря на изискванията за 
използване по обществени пътища, 
то се обозначава като „специален 
автомобил“ и съобразно с това се 
превозва или придружава.

Or. nl
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Изменение 355
Malcolm Harbour, Andreas Schwab

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 1 – алинея 1a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Освен оценките си съгласно член 36, 
параграф 1, държавите-членки 
вземат под особено внимание 
констатациите на органа, отговарящ 
за типовото одобрение.

Or. en

Изменение 356
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Предложение за регламент
Член 44 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Пълните протоколи от изпитвания, 
изготвени въз основа на 
стандартизираните правилници на 
ОИСР, посочени в приложение І, и 
одобрени съгласно общите правила на 
ОИСР, могат да се използват като 
алтернатива на протоколите от 
изпитвания, съставени съгласно 
настоящия регламент или други отделни 
регламенти.

2. Протоколите от изпитвания, 
изготвени въз основа на 
стандартизираните правилници на 
ОИСР, посочени в приложение І, или 
еквивалентни стандарти, могат да се 
използват като алтернатива на 
протоколите от изпитвания, съставени 
съгласно настоящия регламент или 
други отделни регламенти.
Конкретното типово одобрение може 
да бъде издадено от органа, 
отговарящ за типовото одобрение, 
или, когато е уместно, от ОИСР, по 
избор на производителя.

Or. en

Обосновка

Отделното одобрение на ЕО на типа, давано от органа, отговарящ за типовото 
одобрение, вече е задължително за получаване на цялостно одобрение на ЕО на типа 
за комплектованото превозно средство. Ако одобрението на ОИСР стане 
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задължително, ще се създаде двойно одобрение, водещо до големи разходи (семейство 
трактори може да има до 2–3 кабини). ОИСР не е организация на ЕС и 
координационният център, който дава окончателното одобрение, няма нищо общо с 
органа, отговарящ за типовото одобрение. Производителите не могат да бъдат 
принуждавани да отделят допълнителни средства за ОИСР.

Изменение 357
Malcolm Harbour, Amalia Sartori, Andreas Schwab

Предложение за регламент
Член 44 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Пълните протоколи от изпитвания, 
изготвени въз основа на 
стандартизираните правилници на 
ОИСР, посочени в приложение І, и 
одобрени съгласно общите правила на 
ОИСР, могат да се използват като 
алтернатива на протоколите от 
изпитвания, съставени съгласно 
настоящия регламент или други отделни 
регламенти.

2. Протоколите от изпитвания, 
изготвени въз основа на 
стандартизираните правилници на 
ОИСР, посочени в приложение І, или 
еквивалентни стандарти, могат да се 
използват като алтернатива на 
протоколите от изпитвания, съставени 
съгласно настоящия регламент или 
други отделни регламенти.
Конкретното типово одобрение може 
да бъде издадено от органа, 
отговарящ за типовото одобрение, 
или, когато е уместно, от ОИСР, по 
избор на производителя.

Or. en

Изменение 358
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Предложение за регламент
Глава 16 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Достъп до информация за ремонт и 
поддръжка на превозни средства

Достъп до информация за ремонт и 
поддръжка на трактори

Or. en
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Обосновка

В съответствие с проучване на ЕП за комисията по вътрешния пазар и защита на 
потребителите, с което се иска специфично законодателство относно 
информацията за ремонт и поддръжка на селскостопански и горски превозни 
средства, и следвайки принципа на пропорционалност, задълженията за информация 
за ремонт и поддръжка следва да се прилагат само за трактори, а не за категории R 
(ремаркета) и S (сменяема прикачна техника), тъй като последните се произвеждат 
изключително в малки количества, в множество различни модели и основно от МСП.

Изменение 359
Malcolm Harbour, Amalia Sartori

Предложение за регламент
Глава 16 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Достъп до информация за ремонт и 
поддръжка на превозни средства

Достъп до информация за ремонт и 
поддръжка на трактори

Or. en

Изменение 360
Andreas Schwab

Предложение за регламент
Глава 16 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Достъп до информация за ремонт и 
поддръжка на превозни средства

заличава се

Or. en

Изменение 361
Andreas Schwab

Предложение за регламент
Член 47



PE475.768v01-00 38/76 AM\881687BG.doc

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 47 заличава се
Задължения на производителите
1. С помощта на уебсайтове 
производителите осигуряват на 
независимите оператори по 
леснодостъпен и бърз начин 
неограничен и стандартизиран 
достъп до информация за ремонт и 
поддръжка на превозното средство. 
По-специално, предоставянето на 
този достъп се извършва по същия 
начин, както по отношение на 
достъпа за оторизираните търговци 
и ремонтните предприятия.
Тази информация включва 
информацията, необходима за 
монтиране на части или оборудване 
на превозни средства.
2. Производителите предоставят 
материали за обучение на независими 
оператори, оторизирани търговци и 
ремонтни предприятия.
3. Информацията по параграф 1 
включва най-малко следното: 
a) еднозначен идентификационен 
номер на превозното средство;
б) наръчници за обслужване, 
включително регистри за ремонт и 
поддръжка;
в) технически ръководства;
г) информация за компоненти и 
диагностика (като минимални и 
максимални теоретични стойности 
при измерване);
д) електромонтажни чертежи за 
кабелите;
е) диагностични кодове за 
неизправности, включително 
специфичните кодове на 
производителя;
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ж) идентификационният номер на 
софтуера за калибриране, приложим 
за типа превозно средство;
з) предоставена информация, 
отнасяща се за специфични за даден 
производител оборудване и 
инструменти, получавана с помощта 
на такова оборудване и инструменти;
и) информация за записване на данни 
и данни за двупосочен мониторинг и 
от изпитвания;
й) работни единици.
4. Оторизирани търговци или 
ремонтни предприятия в системата 
за дистрибуция на даден 
производител на превозни средства се 
считат за независими оператори за 
целите на настоящия регламент, 
доколкото същите осигуряват услуги 
по ремонта или поддръжката на 
превозни средства, без да са част от 
системата за дистрибуция на 
производителя на превозни средства.
5. Информацията за ремонта и 
поддръжката на превозното средство 
е винаги достъпна, освен при 
необходимост за целите на 
поддръжката на информационната 
система.
6. За целите на производството и 
обслужването на съвместими със 
СБД резервни или допълнителни 
части и инструменти за диагностика 
и оборудване за изпитвания, 
производителите предоставят 
необходимата информация относно 
СБД, ремонта и поддръжката на 
превозните средства при еднакви 
условия на всеки заинтересован 
производител и/или ремонтно 
предприятие в областта на 
производството на части за превозни 
средства, инструменти за 
диагностика и оборудване за 
изпитвания.
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7. За целите на проектирането и 
производството на автомобилно 
оборудване за трактори, използващи 
алтернативно гориво, 
производителите предоставят при 
равни условия необходимата 
информация относно СБД, както и 
относно ремонта и поддръжката на 
превозното средство на всеки 
заинтересован произвеждащ, 
монтиращ и/или извършващ 
ремонтни дейности на оборудване за 
превозни средства, използващи 
алтернативно гориво.
8. Когато подава заявление за 
одобрение на ЕС на типа или за 
национално одобрение на типа, 
производителят представя на органа 
по одобряването доказателство за 
съответствие с настоящия 
регламент по отношение на 
информацията, изисквана съгласно 
настоящия член.
Ако към този момент такава 
информация не е налична или не 
съответства на настоящия 
регламент и на мерките по 
прилагането му, производителят я 
предоставя в рамките на шест месеца 
от датата на одобряването на типа.
9. Ако такова доказателство за 
съответствие не бъде предоставено в 
рамките на посочения срок, органът 
по одобряването предприема 
необходимите мерки за осигуряване на 
съответствие.
10. Производителят прави 
последващи изменения и допълнения 
към предоставената на неговите 
уебсайтове информация относно 
ремонта и поддръжката на 
превозното средство, едновременно с 
предоставянето им на 
оторизираните ремонтни 
предприятия.
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11. Когато данните за ремонта и 
поддръжката на превозно средство се 
съхраняват в централна база данни 
от производителя на превозното 
средство или от негово име, 
независимите ремонтни предприятия 
имат безплатен достъп до тези 
данни и имат възможност да 
въвеждат информация за дейностите 
по ремонт и поддръжка, които са 
извършили.
12. На Комисията се делегират 
правомощия да приеме в 
съответствие с член 57 делегиран акт 
за установяване на подробни 
изисквания по отношение на достъпа 
до информация за ремонт и 
поддръжка, по-специално технически 
спецификации за реда на 
предоставяне на информация за 
ремонта и поддръжката на 
превозното средство.

Or. en

Изменение 362
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Предложение за регламент
Член 47 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

С помощта на уебсайтове 
производителите осигуряват на 
независимите оператори по 
леснодостъпен и бърз начин 
неограничен и стандартизиран достъп 
до информация за ремонт и поддръжка 
на превозното средство. По-специално, 
предоставянето на този достъп се 
извършва по същия начин, както по 
отношение на достъпа за оторизираните 
търговци и ремонтните предприятия.

С помощта на уебсайтове 
производителите осигуряват на 
оторизираните търговци и ремонтни 
предприятия и на независимите 
оператори по леснодостъпен и бърз 
начин еднакъв достъп до информация за 
ремонт и поддръжка на тракторите, 
като използват стандартизиран 
формат. По-специално, предоставянето 
на този достъп се извършва по същия
начин, както по отношение на достъпа 
за оторизираните търговци и 
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ремонтните предприятия.

Or. en

Обосновка

Независимите оператори получават в стандартизиран формат същата информация, 
която се предоставя на оторизираните търговци и ремонтни предприятия, по 
недискриминационен начин. Промените се въвеждат, за да се подчертае, че всички 
оператори са равни за производителя. Предоставяната информация е посочена в член 
47, параграф 3.

Изменение 363
Malcolm Harbour

Предложение за регламент
Член 47 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

С помощта на уебсайтове 
производителите осигуряват на 
независимите оператори по 
леснодостъпен и бърз начин 
неограничен и стандартизиран достъп 
до информация за ремонт и поддръжка 
на превозното средство. По-специално, 
предоставянето на този достъп се 
извършва по същия начин, както по 
отношение на достъпа за
оторизираните търговци и 
ремонтните предприятия.

С помощта на уебсайтове 
производителите осигуряват на 
оторизираните търговци и ремонтни 
предприятия и на независимите 
оператори по леснодостъпен и бърз 
начин еднакъв достъп до информация за 
ремонт и поддръжка на превозното 
средство, като използват 
стандартизиран формат. 
Предоставянето на този достъп се 
извършва по недискриминационен
начин. Софтуерът, който е от 
основно значение за правилното 
функциониране на системите за 
контрол на безопасността и
екологичните характеристики на 
превозното средство, е ограничен до 
ремонта и поддръжката, 
следователно изключва софтуера за 
промяна на параметрите и наборите 
от данни.

Or. en
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Изменение 364
Amalia Sartori

Предложение за регламент
Член 47 – параграф 1 – алинея 1a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1а) До приемането от Комисията на 
общ стандарт за информацията, 
предоставяна на независимите 
оператори, тя се предоставя в 
последователен вид, така че да може 
да се обработва с разумни усилия.

Or. en

Обосновка

Принципи за прилагането на преходни мерки до приемането от Комисията на общ 
стандарт.

Изменение 365
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Предложение за регламент
Член 47 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Тази информация включва 
информацията, необходима за 
монтиране на части или оборудване на 
превозни средства.

Тази информация включва 
информацията, необходима за 
монтиране на части или оборудване на 
трактори.

Or. en

Обосновка

В съответствие с проучване на ЕП за комисията по вътрешния пазар и защита на 
потребителите, с което се иска специфично законодателство относно 
информацията за ремонт и поддръжка на селскостопански и горски превозни 
средства, и следвайки принципа на пропорционалност, задълженията за информация 
за ремонт и поддръжка следва да се прилагат само за трактори, а не за категории R 
(ремаркета) и S (сменяема прикачна техника), тъй като последните се произвеждат 
изключително в малки количества, в множество различни модели и основно от МСП.
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Изменение 366
Malcolm Harbour, Amalia Sartori

Предложение за регламент
Член 47 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Тази информация включва 
информацията, необходима за 
монтиране на части или оборудване на 
превозни средства.

Тази информация включва 
информацията, необходима за 
монтиране на части или оборудване на 
трактори.

Or. en

Изменение 367
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Предложение за регламент
Член 47 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. До приемането от Комисията на 
общ стандарт за информацията, 
предоставяна на независимите 
оператори, тя се предоставя в 
последователен вид, така че да може 
да се обработва с разумни усилия.

Or. en

Обосновка

Принципи за прилагането на преходни мерки до приемането от Комисията на общ 
стандарт.

Изменение 368
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Предложение за регламент
Член 47 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Производителите предоставят 
материали за обучение на независими 
оператори, оторизирани търговци и 
ремонтни предприятия.

2. С изключение на софтуера за 
промяна на параметрите и наборите 
от данни, производителите предоставят 
материали за обучение и съответни 
подходящи инструменти на 
независими оператори, оторизирани 
търговци и ремонтни предприятия. Те 
им осигуряват също така подходящо 
обучение с оглед на свалянето на 
софтуер и управлението на 
диагностичните кодове за 
неизправности.

Or. en

Обосновка

Софтуерът не може да бъде манипулиран от който и да било оператор (нито 
оторизиран, нито независим). Това представлява намеса. Единствено производителят 
има правото и отговорността да работи в софтуера. Операторите само могат да го 
свалят на тракторен модул.

Изменение 369
Amalia Sartori

Предложение за регламент
Член 47 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Производителите предоставят 
материали за обучение на независими 
оператори, оторизирани търговци и 
ремонтни предприятия.

2. С изключение на софтуера за 
промяна на параметрите и наборите 
от данни, производителите предоставят 
материали за обучение и съответни 
подходящи инструменти на 
независими оператори, оторизирани 
търговци и ремонтни предприятия. Те 
им осигуряват също така подходящо 
обучение с оглед на свалянето на 
софтуер и управлението на 
диагностичните кодове за 
неизправности.
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Or. en

Обосновка

Софтуерът не може да бъде манипулиран от който и да било оператор (нито 
оторизиран, нито независим). Това представлява намеса. Единствено производителят 
има правото и отговорността да работи в софтуера. Операторите само могат да го 
свалят на тракторен модул.

Изменение 370
Malcolm Harbour

Предложение за регламент
Член 47 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Производителите предоставят 
материали за обучение на независими 
оператори, оторизирани търговци и
ремонтни предприятия.

2. Производителите предоставят 
материали за обучение и необходимите 
инструменти (с изключение на 
софтуера за промяна на параметрите 
и наборите от данни) по един и същ 
начин на оторизирани търговци,
ремонтни предприятия и независими 
оператори.

Or. en

Изменение 371
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Предложение за регламент
Член 47 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. С цел да се гарантира 
безопасността на превозното 
средство при експлоатация и 
опазването на околната среда 
съответният национален орган 
трябва да определи и въведе стандарт 
за сертифициране на качеството и 
способностите на ремонтните 
предприятия. Производителите 
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осигуряват специално и подходящо 
обучение срещу заплащане на разумна 
такса.

Or. en

Обосновка

Тракторът е много сложно и нестандартизирано изделие; освен това на пазара 
съществуват хиляди различни модели трактори. Техническо ръководство или уебсайт 
не са достатъчни за ремонта на трактори. Производителите вече проверяват 
техническите умения на оторизираните ремонтни предприятия, като им осигуряват 
подходящо обучение. Способностите и качеството на независимите оператори също 
така трябва да се сертифицират.

Изменение 372
Amalia Sartori

Предложение за регламент
Член 47 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. С цел да се гарантира 
безопасността на превозното 
средство при експлоатация и 
опазването на околната среда 
съответният национален орган 
трябва да определи и въведе стандарт 
за сертифициране на качеството и 
способностите на ремонтните 
предприятия. Производителите 
осигуряват специално и подходящо 
обучение срещу заплащане на разумна 
такса.

Or. en

Обосновка

Тракторът е много сложно и нестандартизирано изделие; освен това на пазара 
съществуват хиляди различни модели трактори. Техническо ръководство или уебсайт 
не са достатъчни за ремонта на трактори. Производителите вече проверяват 
техническите умения на оторизираните ремонтни предприятия, като им осигуряват 
подходящо обучение. Способностите и качеството на независимите оператори също 
така трябва да се сертифицират.
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Изменение 373
Pier Antonio Panzeri

Предложение за регламент
Член 47 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. С цел да се гарантира 
безопасността на превозното 
средство и неговите екологични 
характеристики съответният 
национален орган трябва да определи 
и въведе стандарт за сертифициране 
на качеството и способностите на 
ремонтните предприятия.
Производителите осигуряват 
специално и подходящо обучение 
срещу заплащане на разумна такса.

Or. en

Изменение 374
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Предложение за регламент
Член 47 – параграф 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Информацията по параграф 1 включва 
най-малко следното:

3. Информацията по параграф 1 включва 
следното:

Or. en

Обосновка

Оценката на въздействието, придружаваща проекта за регламент, не обръща 
внимание на въпроса относно информацията за ремонт и поддръжка. Това 
противоречи на принципите на интелигентното регулиране, одобрени от ЕП. 
Копирането на правилата за информацията за ремонт и поддръжка, приложими за 
леки превозни средства за превоз на пътници и товари и тежки превозни средства, не 
е подходящо. Както се подчертава в информационните материали относно достъпа 
до информация за ремонт и поддръжка, поискани от комисията по вътрешния пазар и 
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защита на потребителите, необходимо е конкретно законодателство за този 
достъп, приложимо за тракторите, което е съобразено с тяхната специфика.

Изменение 375
Amalia Sartori

Предложение за регламент
Член 47 – параграф 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Информацията по параграф 1 включва 
най-малко следното:

3. Информацията по параграф 1 включва 
следното:

Or. en

Обосновка

Посочената информация не се основава на добра оценка. Оценката на въздействието, 
придружаваща проекта за регламент, не обръща внимание на въпроса относно 
информацията за ремонт и поддръжка. Това противоречи на принципите на 
интелигентното регулиране, одобрени наскоро от ЕП. Копирането на правилата за 
информацията за ремонт и поддръжка, приложими за леки превозни средства за
превоз на пътници и товари (Регламент (ЕО) № 715/2007) и тежки превозни средства 
(Регламент (ЕО) № 595/2009), не е подходящо. Както се подчертава в 
информационните материали относно достъпа до информация за ремонт и 
поддръжка, поискани от комисията по вътрешния пазар и защита на 
потребителите, необходимо е конкретно законодателство за този достъп, 
приложимо за тракторите, което е съобразено с техния специфичен характер.

Изменение 376
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Предложение за регламент
Член 47 – параграф 3 – буква ж

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) идентификационният номер на 
софтуера, приложим за типа превозно 
средство;

ж) номерът на частта на софтуера, 
приложим за типа превозно средство;

Or. en



PE475.768v01-00 50/76 AM\881687BG.doc

BG

Обосновка

Софтуерът е елемент на превозното средство, също като хардуерна част (т.е. зъбно 
колело или болт). Той има „номер на част“, който идентифицира характеристиките 
и типа на превозното средство, когато може да бъде свален. Понастоящем това е 
информацията, която се предоставя на оторизираните ремонтни предприятия.

Изменение 377
Amalia Sartori

Предложение за регламент
Член 47 – параграф 3 – буква ж

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) идентификационният номер на 
софтуера, приложим за типа превозно 
средство;

ж) номерът на частта на софтуера, 
приложим за типа превозно средство;

Or. en

Обосновка

Софтуерът е елемент на превозното средство, също като хардуерна част (т.е. зъбно 
колело или болт). Той има „номер на част“, който идентифицира характеристиките 
и типа на превозното средство, когато може да бъде свален. Понастоящем това е 
информацията, която се предоставя на оторизираните ремонтни предприятия.

Изменение 378
Pier Antonio Panzeri

Предложение за регламент
Член 47 – параграф 3 – буква ж

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) идентификационният номер на 
софтуера, приложим за типа превозно 
средство;

ж) номерът на частта на софтуера, 
приложим за типа превозно средство;

Or. en
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Изменение 379
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Предложение за регламент
Член 47 – параграф 3 – буква и

Текст, предложен от Комисията Изменение

и) информация за записване на данни и 
данни за двупосочен мониторинг и от 
изпитвания;

и) техническа информация;

Or. en

Обосновка

В сектора на тракторите двупосочният мониторинг не е приложим. Това се дължи 
основно на факта, че за разлика от автомобилите при тракторите има голямо 
разнообразие на моделите и ниски обеми производство от даден модел. Очевидно е, че 
ако такава инвестиция е оправдана по отношение на автомобилите, то тя би била 
прекалена за тракторите. Производителите предоставят обща информация на 
всички ремонтни предприятия – независими и оторизирани.

Изменение 380
Amalia Sartori

Предложение за регламент
Член 47 – параграф 3 – буква и

Текст, предложен от Комисията Изменение

и) информация за записване на данни и 
данни за двупосочен мониторинг и от 
изпитвания;

и) техническа информация;

Or. en

Обосновка

В сектора на тракторите двупосочният мониторинг не е приложим. Това се дължи 
основно на факта, че за разлика от автомобилите при тракторите има голямо 
разнообразие на моделите и ниски обеми производство от даден модел. Очевидно е, че 
ако такава инвестиция е оправдана по отношение на автомобилите, то тя би била 
прекалена за тракторите. Производителите предоставят обща информация на 
всички ремонтни предприятия – независими и оторизирани.
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Изменение 381
Pier Antonio Panzeri

Предложение за регламент
Член 47 – параграф 3 – буква и

Текст, предложен от Комисията Изменение

и) информация за записване на данни и 
данни за двупосочен мониторинг и от 
изпитвания;

и) информация за записване на данни,
данни от изпитвания и техническа 
информация;

Or. en

Изменение 382
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Предложение за регламент
Член 47 – параграф 3 – буква й

Текст, предложен от Комисията Изменение

й) работни единици. заличава се

Or. en

Обосновка

Това изискване не присъства в Регламент (ЕО) № 715/2007 и Регламент (ЕО) № 
595/2009 съответно за официално потвърждение и за информацията за ремонт и 
поддръжка за леки превозни средства за превоз на пътници и товари и тежки 
превозни средства. Работните единици обикновено се използват от производителите 
за управление на гаранционни рекламации. Гаранцията не е свързана с независими 
оператори, така че не е необходимо да се предоставя тази информация.

Изменение 383
Amalia Sartori

Предложение за регламент
Член 47 – параграф 3 – буква й



AM\881687BG.doc 53/76 PE475.768v01-00

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

й) работни единици. заличава се

Or. en

Обосновка

Това изискване не присъства в Регламент (ЕО) № 715/2007 и Регламент (ЕО) № 
595/2009 съответно за официално потвърждение и за информацията за ремонт и 
поддръжка за леки превозни средства за превоз на пътници и товари и тежки 
превозни средства. Работните единици обикновено се използват от производителите 
за управление на гаранционни рекламации. Гаранцията не е свързана с независими 
оператори, така че не е необходимо да се предоставя тази информация.

Изменение 384
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Предложение за регламент
Член 47 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Оторизирани търговци или ремонтни 
предприятия в системата за 
дистрибуция на даден производител на 
превозни средства се считат за
независими оператори за целите на 
настоящия регламент, доколкото 
същите осигуряват услуги по ремонта 
или поддръжката на превозни средства, 
без да са част от системата за 
дистрибуция на производителя на 
превозни средства.

4. Оторизирани търговци или ремонтни 
предприятия в системата за 
дистрибуция на даден производител на 
трактори се считат за независими 
оператори за целите на настоящия 
регламент, доколкото същите 
осигуряват услуги по ремонта или 
поддръжката на трактори, без да са 
част от системата за дистрибуция на 
производителя на трактори.

Or. en

Изменение 385
Malcolm Harbour, Amalia Sartori

Предложение за регламент
Член 47 – параграф 4
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Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Оторизирани търговци или ремонтни 
предприятия в системата за 
дистрибуция на даден производител на 
превозни средства се считат за 
независими оператори за целите на 
настоящия регламент, доколкото 
същите осигуряват услуги по ремонта 
или поддръжката на превозни средства, 
без да са част от системата за 
дистрибуция на производителя на 
превозни средства.

4. Оторизирани търговци или ремонтни 
предприятия в системата за 
дистрибуция на даден производител на 
трактори се считат за независими 
оператори за целите на настоящия 
регламент, доколкото същите 
осигуряват услуги по ремонта или 
поддръжката на трактори, без да са 
част от системата за дистрибуция на 
производителя на трактори.

Or. en

Изменение 386
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Предложение за регламент
Член 47 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Информацията за ремонта и 
поддръжката на превозното средство е 
винаги достъпна, освен при 
необходимост за целите на поддръжката 
на информационната система.

5. Информацията за ремонта и 
поддръжката на трактора е винаги 
достъпна, освен при необходимост за 
целите на поддръжката на 
информационната система.

Or. en

Изменение 387
Malcolm Harbour, Amalia Sartori

Предложение за регламент
Член 47 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Информацията за ремонта и 
поддръжката на превозното средство е 
винаги достъпна, освен при 

5. Информацията за ремонта и 
поддръжката на трактора е винаги 
достъпна, освен при необходимост за 
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необходимост за целите на поддръжката 
на информационната система.

целите на поддръжката на 
информационната система.

Or. en

Изменение 388
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Предложение за регламент
Член 47 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. За целите на производството и 
обслужването на съвместими със СБД 
резервни или допълнителни части и 
инструменти за диагностика и 
оборудване за изпитвания, 
производителите предоставят 
необходимата информация относно 
СБД, ремонта и поддръжката на 
превозните средства при еднакви 
условия на всеки заинтересован 
производител и/или ремонтно 
предприятие в областта на 
производството на части за превозни 
средства, инструменти за диагностика 
и оборудване за изпитвания.

6. За целите на производството и 
обслужването на съвместими със СБД 
резервни или допълнителни части и 
инструменти за диагностика и 
оборудване за изпитвания, 
производителите предоставят 
необходимата информация относно 
СБД, ремонта и поддръжката на 
тракторите при еднакви условия на 
всеки заинтересован производител 
и/или ремонтно предприятие в областта 
на производството на части за 
трактори, инструменти за диагностика 
и оборудване за изпитвания.

Or. en

Изменение 389
Amalia Sartori

Предложение за регламент
Член 47 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. За целите на производството и 
обслужването на съвместими със СБД 
резервни или допълнителни части и 
инструменти за диагностика и 
оборудване за изпитвания, 

6. За целите на производството и 
обслужването на съвместими със СБД 
резервни или допълнителни части и 
инструменти за диагностика и 
оборудване за изпитвания, 
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производителите предоставят 
необходимата информация относно 
СБД, ремонта и поддръжката на 
превозните средства при еднакви 
условия на всеки заинтересован 
производител и/или ремонтно 
предприятие в областта на 
производството на части за превозни 
средства, инструменти за диагностика 
и оборудване за изпитвания.

производителите предоставят 
необходимата информация относно 
СБД, ремонта и поддръжката на 
тракторите при еднакви условия на 
всеки заинтересован производител 
и/или ремонтно предприятие в областта 
на производството на части за 
трактори, инструменти за диагностика 
и оборудване за изпитвания.

Or. en

Обосновка

В съответствие с проучване на ЕП за комисията по вътрешния пазар и защита на 
потребителите, с което се иска специфично законодателство относно 
информацията за ремонт и поддръжка на селскостопански и горски превозни 
средства, и следвайки принципа на пропорционалност, задълженията за информация 
за ремонт и поддръжка следва да се прилагат само за трактори, а не за категории R 
(ремаркета) и S (сменяема прикачна техника), тъй като последните се произвеждат 
изключително в малки количества, в множество различни модели и основно от МСП.

Изменение 390
Malcolm Harbour, Amalia Sartori

Предложение за регламент
Член 47 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. За целите на производството и 
обслужването на съвместими със СБД 
резервни или допълнителни части и 
инструменти за диагностика и 
оборудване за изпитвания, 
производителите предоставят 
необходимата информация относно 
СБД, ремонта и поддръжката на 
превозните средства при еднакви 
условия на всеки заинтересован 
производител и/или ремонтно 
предприятие в областта на 
производството на части за превозни 
средства, инструменти за диагностика 
и оборудване за изпитвания.

6. За целите на производството и 
обслужването на съвместими със СБД 
резервни или допълнителни части и 
инструменти за диагностика и 
оборудване за изпитвания, 
производителите предоставят 
необходимата информация относно 
СБД, ремонта и поддръжката на 
тракторите при еднакви условия на 
всеки заинтересован производител 
и/или ремонтно предприятие в областта 
на производството на части за 
трактори, инструменти за диагностика 
и оборудване за изпитвания.
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Or. en

Изменение 391
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Предложение за регламент
Член 47 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. За целите на проектирането и 
производството на автомобилно 
оборудване за трактори, използващи 
алтернативно гориво, производителите 
предоставят при равни условия 
необходимата информация относно 
СБД, както и относно ремонта и 
поддръжката на превозното средство
на всеки заинтересован произвеждащ, 
монтиращ и/или извършващ ремонтни 
дейности на оборудване за превозни 
средства, използващи алтернативно 
гориво.

7. За целите на проектирането и 
производството на автомобилно 
оборудване за трактори, използващи 
алтернативно гориво, производителите 
предоставят при равни условия 
необходимата информация относно 
СБД, както и относно ремонта и 
поддръжката на трактора на всеки 
заинтересован произвеждащ, монтиращ 
и/или извършващ ремонтни дейности на 
оборудване за трактори, използващи 
алтернативно гориво.

Or. en

Изменение 392
Amalia Sartori

Предложение за регламент
Член 47 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. За целите на проектирането и 
производството на автомобилно 
оборудване за трактори, използващи 
алтернативно гориво, производителите 
предоставят при равни условия 
необходимата информация относно 
СБД, както и относно ремонта и 
поддръжката на превозното средство
на всеки заинтересован произвеждащ, 
монтиращ и/или извършващ ремонтни 

7. За целите на проектирането и 
производството на автомобилно 
оборудване за трактори, използващи 
алтернативно гориво, производителите 
предоставят при равни условия 
необходимата информация относно 
СБД, както и относно ремонта и 
поддръжката на трактора на всеки 
заинтересован произвеждащ, монтиращ 
и/или извършващ ремонтни дейности на 
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дейности на оборудване за превозни 
средства, използващи алтернативно 
гориво.

оборудване за трактори, използващи 
алтернативно гориво.

Or. en

Обосновка

В съответствие с проучване на ЕП за комисията по вътрешния пазар и защита на 
потребителите, с което се иска специфично законодателство относно 
информацията за ремонт и поддръжка на селскостопански и горски превозни 
средства, и следвайки принципа на пропорционалност, задълженията за информация 
за ремонт и поддръжка следва да се прилагат само за трактори, а не за категории R 
(ремаркета) и S (сменяема прикачна техника), тъй като последните се произвеждат 
изключително в малки количества, в множество различни модели и основно от МСП.

Изменение 393
Malcolm Harbour, Amalia Sartori

Предложение за регламент
Член 47 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. За целите на проектирането и 
производството на автомобилно 
оборудване за трактори, използващи 
алтернативно гориво, производителите 
предоставят при равни условия 
необходимата информация относно 
СБД, както и относно ремонта и 
поддръжката на превозното средство
на всеки заинтересован произвеждащ, 
монтиращ и/или извършващ ремонтни 
дейности на оборудване за превозни 
средства, използващи алтернативно 
гориво.

7. За целите на проектирането и 
производството на автомобилно 
оборудване за трактори, използващи 
алтернативно гориво, производителите 
предоставят при равни условия 
необходимата информация относно 
СБД, както и относно ремонта и 
поддръжката на трактора на всеки 
заинтересован произвеждащ, монтиращ 
и/или извършващ ремонтни дейности на 
оборудване за трактори, използващи 
алтернативно гориво.

Or. en

Изменение 394
Oreste Rossi, Matteo Salvini
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Предложение за регламент
Член 47 – параграф 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

10. Производителят прави последващи 
изменения и допълнения към 
предоставената на неговите уебсайтове 
информация относно ремонта и 
поддръжката на превозното средство, 
едновременно с предоставянето им на 
оторизираните ремонтни предприятия.

10. Производителят прави последващи 
изменения и допълнения към 
предоставената на неговите уебсайтове 
информация относно ремонта и 
поддръжката на трактора, 
едновременно с предоставянето им на 
оторизираните ремонтни предприятия.

Or. en

Изменение 395
Malcolm Harbour, Amalia Sartori

Предложение за регламент
Член 47 – параграф 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

10. Производителят прави последващи 
изменения и допълнения към 
предоставената на неговите уебсайтове 
информация относно ремонта и 
поддръжката на превозното средство, 
едновременно с предоставянето им на 
оторизираните ремонтни предприятия.

10. Производителят прави последващи 
изменения и допълнения към 
предоставената на неговите уебсайтове 
информация относно ремонта и 
поддръжката на трактора, 
едновременно с предоставянето им на 
оторизираните ремонтни предприятия.

Or. en

Изменение 396
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Предложение за регламент
Член 47 – параграф 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

11. Когато данните за ремонта и 
поддръжката на превозно средство се 
съхраняват в централна база данни от 

11. Когато данните за ремонта и 
поддръжката трактор се съхраняват в 
централна база данни от производителя 
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производителя на превозното средство
или от негово име, независимите 
ремонтни предприятия имат безплатен
достъп до тези данни и имат 
възможност да въвеждат информация за 
дейностите по ремонт и поддръжка, 
които са извършили.

на трактора или от негово име, 
независимите ремонтни предприятия 
имат достъп до тези данни, когато има 
надлежна причина за това и срещу 
разумна такса, и имат възможност да 
въвеждат информация за дейностите по 
ремонт и поддръжка, които са 
извършили.

Or. en

Обосновка

С цел съгласуваност с член 49 за достъпа до информацията за ремонт и поддръжка 
следва да се заплаща разумна такса.

Изменение 397
Amalia Sartori

Предложение за регламент
Член 47 – параграф 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

11. Когато данните за ремонта и 
поддръжката на превозно средство се 
съхраняват в централна база данни от 
производителя на превозното средство
или от негово име, независимите 
ремонтни предприятия имат безплатен
достъп до тези данни и имат 
възможност да въвеждат информация за 
дейностите по ремонт и поддръжка, 
които са извършили.

11. Когато данните за ремонта и 
поддръжката трактор се съхраняват в 
централна база данни от производителя 
на трактора или от негово име, 
независимите ремонтни предприятия 
имат достъп до тези данни, когато има 
надлежна причина за това и срещу 
разумна такса, и имат възможност да 
въвеждат информация за дейностите по 
ремонт и поддръжка, които са 
извършили.

Or. en

Обосновка

В съответствие с проучване на ЕП за комисията по вътрешния пазар и защита на 
потребителите, с което се иска специфично законодателство относно 
информацията за ремонт и поддръжка на селскостопански и горски превозни 
средства, и следвайки принципа на пропорционалност, задълженията за информация 
за ремонт и поддръжка следва да се прилагат само за трактори, а не за категории R 
(ремаркета) и S (сменяема прикачна техника), тъй като последните се произвеждат 
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изключително в малки количества, в множество различни модели и основно от МСП. 
С цел съгласуваност с член 49 за достъпа до информацията за ремонт и поддръжка се 
заплаща разумна такса.

Изменение 398
Malcolm Harbour

Предложение за регламент
Член 47 – параграф 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

11. Когато данните за ремонта и 
поддръжката на превозно средство се 
съхраняват в централна база данни от 
производителя на превозното средство
или от негово име, независимите 
ремонтни предприятия имат безплатен
достъп до тези данни и имат 
възможност да въвеждат информация за 
дейностите по ремонт и поддръжка, 
които са извършили.

11. Когато данните за ремонта и 
поддръжката на трактор се съхраняват 
в централна база данни от 
производителя на трактора или от 
негово име, независимите ремонтни 
предприятия имат достъп до тези данни 
и имат възможност да въвеждат 
информация за дейностите по ремонт и 
поддръжка, които са извършили.

Or. en

Изменение 399
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Предложение за регламент
Член 47 – параграф 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

12. На Комисията се делегират 
правомощия да приеме в съответствие с 
член 57 делегиран акт за установяване 
на подробни изисквания по отношение 
на достъпа до информация за ремонт и 
поддръжка, по-специално технически 
спецификации за реда на предоставяне 
на информация за ремонта и 
поддръжката на превозното средство.

12. На Комисията се делегират 
правомощия да приеме в съответствие с 
член 57 делегиран акт за установяване 
на подробни изисквания по отношение 
на достъпа до информация за ремонт и 
поддръжка, по-специално технически 
спецификации за реда на предоставяне 
на информация за ремонта и 
поддръжката на трактора.

Комисията гарантира, че 
предоставяната информация и 
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съответните процедури отчитат 
принципа на разумността и 
пропорционалността, както по 
отношение на обема на продажбите 
на типовете превозни средства, така 
и на измерението на 
производителите. Специално 
внимание следва да се обърне на 
нуждите на МСП.

Or. en

Обосновка

В съответствие с проучване на ЕП за комисията по вътрешния пазар и защита на 
потребителите, с което се иска специфично законодателство относно 
информацията за ремонт и поддръжка на селскостопански и горски превозни 
средства, регламентът трябва да вземе предвид специфичния характер на 
тракторите и света на селскостопанската техника (повече от 50 европейски 
производители, много от тях МСП, и хиляди модели, често произвеждани в малки 
количества). Необходимо е да се въведе принципът на пропорционалност, за да се 
избегне създаването на прекомерни задължения (с прекомерни разходи за 
производителите), които да се прилагат за сектора на тракторите във връзка с 
достъпа до информация.

Изменение 400
Malcolm Harbour, Amalia Sartori

Предложение за регламент
Член 47 – параграф 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

12. На Комисията се делегират 
правомощия да приеме в съответствие с 
член 57 делегиран акт за установяване 
на подробни изисквания по отношение 
на достъпа до информация за ремонт и 
поддръжка, по-специално технически 
спецификации за реда на предоставяне 
на информация за ремонта и 
поддръжката на превозното средство.

12. На Комисията се делегират 
правомощия да приеме в съответствие с 
член 57 делегиран акт за установяване 
на подробни изисквания по отношение 
на достъпа до информация за ремонт и 
поддръжка, по-специално технически 
спецификации за реда на предоставяне 
на информация за ремонта и 
поддръжката на превозното средство.

Въпреки това Комисията гарантира, 
че информацията, която трябва да се 
предоставя, и съответните 
процедури са пропорционални на 
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целта и не водят до 
непропорционални тежести за МСП. 
По-специално Комисията гарантира, 
че се обръща надлежно внимание на 
ограничените обеми на продажби на 
определени обхванати типове и 
модели превозни средства.

Or. en

Изменение 401
Amalia Sartori

Предложение за регламент
Член 47 – параграф 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

12. На Комисията се делегират 
правомощия да приеме в съответствие с 
член 57 делегиран акт за установяване 
на подробни изисквания по отношение 
на достъпа до информация за ремонт и 
поддръжка, по-специално технически 
спецификации за реда на предоставяне 
на информация за ремонта и 
поддръжката на превозното средство.

12. На Комисията се делегират 
правомощия да приеме в съответствие с 
член 57 делегиран акт за установяване 
на подробни изисквания по отношение 
на достъпа до информация за ремонт и 
поддръжка, по-специално технически 
спецификации за реда на предоставяне 
на информация за ремонта и 
поддръжката на трактора.

Or. en

Обосновка

В съответствие с проучване на ЕП за комисията по вътрешния пазар и защита на 
потребителите, с което се иска специфично законодателство относно 
информацията за ремонт и поддръжка на селскостопански и горски превозни 
средства, и следвайки принципа на пропорционалност, задълженията за информация 
за ремонт и поддръжка следва да се прилагат само за трактори, а не за категории R 
(ремаркета) и S (сменяема прикачна техника), тъй като последните се произвеждат 
изключително в малки количества, в множество различни модели и основно от МСП.

Изменение 402
Andreas Schwab
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Предложение за регламент
Член 48

Текст, предложен от Комисията Изменение

Разпределяне на задълженията 
между няколко титуляря на 
одобрение на типа

заличава се

В случай на поетапно одобрение на 
типа, включително многоетапно 
одобрение на типа, производителят, 
който носи отговорността за 
одобрението на съответния тип, е 
отговорен и за предоставянето на 
информация за ремонта по 
отношение на конкретната система, 
компонент или отделен технически 
възел или конкретния етап от 
одобряването на типа на крайния 
производител и на независимите 
оператори.
Крайният производител носи 
отговорност за предоставянето на 
информация на независимите 
оператори във връзка с 
комплектованото превозно средство.

Or. en

Изменение 403
Malcolm Harbour, Amalia Sartori

Предложение за регламент
Член 48 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Крайният производител носи 
отговорност за предоставянето на 
информация на независимите оператори 
във връзка с комплектованото 
превозно средство.

Крайният производител носи 
отговорност за предоставянето на 
информация на независимите оператори 
във връзка с комплектования
трактор.

Or. en
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Изменение 404
Andreas Schwab

Предложение за регламент
Член 49

Текст, предложен от Комисията Изменение

Такси за предоставяне на достъп до 
информация за ремонт и поддръжка 
на превозно средство

заличава се

1. Производителите имат право да 
налагат разумни и пропорционални 
такси за предоставяне на достъп до 
информация за ремонт и поддръжка 
на превозните средства, попадаща в 
обхвата на настоящия регламент.
2. Такса, която препятства достъпа, 
като не отчита степента на 
използването му от независимия 
оператор, не се счита за разумна или 
пропорционална. Производителите 
предоставят информация относно 
ремонта и поддръжката на превозно 
средство на ежедневна, ежемесечна и 
годишна основа, като таксите за 
достъп до такава информация.

Or. en

Изменение 405
Malcolm Harbour, Amalia Sartori

Предложение за регламент
Член 49 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Такси за предоставяне на достъп до 
информация за ремонт и поддръжка на 
превозно средство

Такси за предоставяне на достъп до 
информация за ремонт и поддръжка на 
трактор

Or. en
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Изменение 406
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Предложение за регламент
Член 49 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Производителите имат право да 
налагат разумни и пропорционални 
такси за предоставяне на достъп до 
информация за ремонт и поддръжка на 
превозните средства, попадаща в 
обхвата на настоящия регламент.

1. Производителите имат право да 
налагат разумни и пропорционални 
такси за предоставяне на достъп до 
информация за ремонт и поддръжка на 
тракторите, работни инструменти, 
достъп до уебсайтове и курсове на 
обучение, попадащи в обхвата на 
настоящия регламент.

Or. en

Обосновка

Целта е да се подчертае какво е необходимо и какво трябва да предоставят 
производителите за целите на ремонта и поддръжката. За този „пълен пакет“ 
операторите трябва да заплащат разумна такса.

Изменение 407
Malcolm Harbour

Предложение за регламент
Член 49 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Производителите имат право да 
налагат разумни и пропорционални 
такси за предоставяне на достъп до
информация за ремонт и поддръжка на 
превозните средства, попадаща в 
обхвата на настоящия регламент.

1. Производителите имат право да 
налагат разумни и пропорционални 
такси за предоставяне на информация за 
ремонт и поддръжка на тракторите, 
работни инструменти и достъп до 
уебсайтове, попадащи в обхвата на 
настоящия регламент.

Or. en
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Изменение 408
Pier Antonio Panzeri

Предложение за регламент
Член 49 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Производителите имат право да 
налагат разумни и пропорционални 
такси за предоставяне на достъп до 
информация за ремонт и поддръжка на 
превозните средства, попадаща в 
обхвата на настоящия регламент.

1. Производителите имат право да 
налагат разумни и пропорционални 
такси за предоставяне на достъп до 
информация за ремонт и поддръжка на 
превозните средства, работни 
инструменти и курсове за обучение, 
попадащи в обхвата на настоящия 
регламент.

Or. en

Изменение 409
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Предложение за регламент
Член 49 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Такса, която препятства достъпа, като 
не отчита степента на използването му 
от независимия оператор, не се счита за 
разумна или пропорционална. 
Производителите предоставят 
информация относно ремонта и 
поддръжката на превозно средство на 
ежедневна, ежемесечна и годишна 
основа, като таксите за достъп до такава 
информация варират в зависимост от 
съответните периоди, за които се 
предоставя достъп.

2. Такса, която препятства достъпа, като 
не отчита степента на използването му 
от независимия оператор, не се счита за 
разумна или пропорционална. 
Производителите предоставят 
информация относно ремонта и 
поддръжката на трактор на ежедневна, 
ежемесечна и годишна основа, като 
таксите за достъп до такава информация 
варират в зависимост от съответните 
периоди, за които се предоставя достъп.

Or. en

Обосновка

В съответствие с проучване на ЕП за комисията по вътрешния пазар и защита на 
потребителите, с което се иска специфично законодателство относно 
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информацията за ремонт и поддръжка на селскостопански и горски превозни 
средства, и следвайки принципа на пропорционалност, задълженията за информация 
за ремонт и поддръжка следва да се прилагат само за трактори, а не за категории R 
(ремаркета) и S (сменяема прикачна техника), тъй като последните се произвеждат 
изключително в малки количества, в множество различни модели и основно от МСП.

Изменение 410
Malcolm Harbour, Amalia Sartori

Предложение за регламент
Член 49 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Такса, която препятства достъпа, като 
не отчита степента на използването му 
от независимия оператор, не се счита за 
разумна или пропорционална. 
Производителите предоставят 
информация относно ремонта и 
поддръжката на превозно средство на 
ежедневна, ежемесечна и годишна 
основа, като таксите за достъп до такава 
информация варират в зависимост от 
съответните периоди, за които се 
предоставя достъп.

2. Такса, която препятства достъпа, като 
не отчита степента на използването му
от независимия оператор, не се счита за 
разумна или пропорционална. 
Производителите предоставят 
информация относно ремонта и 
поддръжката на трактор на ежедневна, 
ежемесечна и годишна основа, като 
таксите за достъп до такава информация 
варират в зависимост от съответните 
периоди, за които се предоставя достъп.

Or. en

Изменение 411
Malcolm Harbour

Предложение за регламент
Член 50 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки установяват 
разпоредби за санкции, приложими при 
нарушаване на разпоредбите на 
настоящия регламент от 
производителите, и вземат всички 
необходими мерки, за да гарантират 
прилагането им. Предвидените санкции 

1. Държавите-членки установяват 
разпоредби за санкции, приложими при 
нарушаване на разпоредбите на 
настоящия регламент от 
производителите, и вземат всички 
необходими мерки, за да гарантират 
прилагането им. Предвидените санкции 
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трябва да бъдат ефективни, 
пропорционални и възпиращи. 
Държавите-членки уведомяват 
Комисията за тези разпоредби не по-
късно от [6 месеца след публикуването 
на настоящия регламент] и незабавно я 
уведомяват за всяко последващо 
изменение, което засяга тези 
разпоредби.

трябва да бъдат ефективни, 
пропорционални и възпиращи. 
Държавите-членки уведомяват 
Комисията за тези разпоредби не по-
късно от [24 месеца след публикуването 
на настоящия регламент] и незабавно я 
уведомяват за всяко последващо 
изменение, което засяга тези 
разпоредби.

Or. en

Изменение 412
Pier Antonio Panzeri

Предложение за регламент
Член 57a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 57a (нов)
Приемане на делегирани актове
Комисията приема делегираните 
актове, посочени в член 7, параграф 4, 
член 8, параграф 4, член 9, параграф 5, 
член 18, параграф 6, член 38, 
параграфи 1, 2 и 3, член 47, параграф 
10, член 51, параграф 8 и член 56 до 30 
юни 2013 г.

Or. en

Изменение 413
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Предложение за регламент
Член 60 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Органите по одобряването 
продължават да издават разширения на 
одобренията на превозните средства, 

2. Органите по одобряването 
продължават да издават разширения на 
одобренията на превозните средства, 
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системи, компоненти и отделни 
технически възли съгласно 
Директива 2003/37/ЕО и всяка от 
директивите, изброени в член 56, 
параграф 2.

системи, компоненти и отделни 
технически възли съгласно 
Директива 2003/37/ЕО и всяка от 
директивите, изброени в член 62, 
параграф 1.

Or. en

Обосновка

За продължаване на типови одобрения ще се използва общата Директива 2003/37/ЕО. 
Би било много объркващо да се използват „нови“ делегирани актове съгласно 
„старата“ рамкова директива, тъй като няма да има връзка между тях.

Изменение 414
Amalia Sartori

Предложение за регламент
Член 60 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Органите по одобряването 
продължават да издават разширения на 
одобренията на превозните средства, 
системи, компоненти и отделни 
технически възли съгласно 
Директива 2003/37/ЕО и всяка от 
директивите, изброени в член 56, 
параграф 2.

2. Органите по одобряването 
продължават да издават разширения на 
одобренията на превозните средства, 
системи, компоненти и отделни 
технически възли съгласно 
Директива 2003/37/ЕО и всяка от 
директивите, изброени в член 62, 
параграф 1.

Or. en

Обосновка

За продължаване на типови одобрения ще се използва общата Директива 2003/37/ЕО. 
Би било много объркващо да се използват „нови“ делегирани актове съгласно 
„старата“ рамкова директива, тъй като няма да има връзка между тях.

Изменение 415
Malcolm Harbour, Andreas Schwab

Предложение за регламент
Член 61 a (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Извънпътна подвижна техника
В срок до [3 януари 2013 г.] Комисията 
представя на Европейския парламент 
и на Съвета предложение за 
хармонизиране на законодателството 
на държавите-членки по отношение 
на техническите изисквания, 
приложими към извънпътната 
подвижна техника, нейните системи 
и компоненти, с оглед на постигане 
на високо равнище на пътна 
безопасност, като се отчита 
действащото приложимо 
законодателство на Общността.

Or. en

Изменение 416
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Предложение за регламент
Член 62 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Директива 2003/37/ЕО, както и 
директиви 74/347/ЕИО, 76/432/ЕИО, 
76/763/ЕИО, 77/537/ЕИО, 78/764/ЕИО, 
80/720/ЕИО, 86/297/ЕИО, 86/298/ЕИО, 
86/415/ЕИО, 87/402/ЕИО, 2000/25/ЕО, 
2009/57/ЕО, 2009/58/ЕО, 2009/59/ЕО, 
2009/60/ЕО, 2009/61/ЕО, 2009/63/ЕО, 
2009/64/ЕО, 2009/66/ЕО, 2009/68/ЕО; 
2009/75/ЕО, 2009/76/ЕО и 2009/144/ЕО 
се отменят, считано от 1 януари 2014 г.

1. Директива 2003/37/ЕО, както и 
директиви 74/347/ЕИО, 76/432/ЕИО, 
76/763/ЕИО, 77/537/ЕИО, 78/764/ЕИО, 
80/720/ЕИО, 86/297/ЕИО, 86/298/ЕИО, 
86/415/ЕИО, 87/402/ЕИО, 2000/25/ЕО, 
2009/57/ЕО, 2009/58/ЕО, 2009/59/ЕО, 
2009/60/ЕО, 2009/61/ЕО, 2009/63/ЕО, 
2009/64/ЕО, 2009/66/ЕО, 2009/68/ЕО; 
2009/75/ЕО, 2009/76/ЕО и 2009/144/ЕО 
се отменят, считано от датата, 
посочена в член 64, параграф 2.

Or. en

Обосновка

В съответствие с изменения член 64, параграф 2 (изменение 22).
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Изменение 417
Malcolm Harbour, Andreas Schwab

Предложение за регламент
Член 62 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Директива 2003/37/ЕО, както и 
директиви 74/347/ЕИО, 76/432/ЕИО, 
76/763/ЕИО, 77/537/ЕИО, 78/764/ЕИО, 
80/720/ЕИО, 86/297/ЕИО, 86/298/ЕИО, 
86/415/ЕИО, 87/402/ЕИО, 2000/25/ЕО, 
2009/57/ЕО, 2009/58/ЕО, 2009/59/ЕО, 
2009/60/ЕО, 2009/61/ЕО, 2009/63/ЕО, 
2009/64/ЕО, 2009/66/ЕО, 2009/68/ЕО; 
2009/75/ЕО, 2009/76/ЕО и 2009/144/ЕО 
се отменят, считано от 1 януари 2014 г.

1. Директива 2003/37/ЕО, както и 
директиви 74/347/ЕИО, 76/432/ЕИО, 
76/763/ЕИО, 77/537/ЕИО, 78/764/ЕИО, 
80/720/ЕИО, 86/297/ЕИО, 86/298/ЕИО, 
86/415/ЕИО, 87/402/ЕИО, 2000/25/ЕО, 
2009/57/ЕО, 2009/58/ЕО, 2009/59/ЕО, 
2009/60/ЕО, 2009/61/ЕО, 2009/63/ЕО, 
2009/64/ЕО, 2009/66/ЕО, 2009/68/ЕО; 
2009/75/ЕО, 2009/76/ЕО и 2009/144/ЕО 
се отменят, считано от съответните 
дати, посочени в член 64.

Or. en

Изменение 418
Amalia Sartori

Предложение за регламент
Член 62 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Директива 2003/37/ЕО, както и 
директиви 74/347/ЕИО, 76/432/ЕИО, 
76/763/ЕИО, 77/537/ЕИО, 78/764/ЕИО, 
80/720/ЕИО, 86/297/ЕИО, 86/298/ЕИО, 
86/415/ЕИО, 87/402/ЕИО, 2000/25/ЕО, 
2009/57/ЕО, 2009/58/ЕО, 2009/59/ЕО, 
2009/60/ЕО, 2009/61/ЕО, 2009/63/ЕО, 
2009/64/ЕО, 2009/66/ЕО, 2009/68/ЕО; 
2009/75/ЕО, 2009/76/ЕО и 2009/144/ЕО 
се отменят, считано от 1 януари 2014 г.

1. Директива 2003/37/ЕО, както и 
директиви 74/347/ЕИО, 76/432/ЕИО, 
76/763/ЕИО, 77/537/ЕИО, 78/764/ЕИО, 
80/720/ЕИО, 86/297/ЕИО, 86/298/ЕИО, 
86/415/ЕИО, 87/402/ЕИО, 2000/25/ЕО, 
2009/57/ЕО, 2009/58/ЕО, 2009/59/ЕО, 
2009/60/ЕО, 2009/61/ЕО, 2009/63/ЕО, 
2009/64/ЕО, 2009/66/ЕО, 2009/68/ЕО; 
2009/75/ЕО, 2009/76/ЕО и 2009/144/ЕО 
се отменят, считано от датата, 
посочена в член 64, параграф 2.

Or. en
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Обосновка

В съответствие с изменения член 64, параграф 2 (изменение 22).

Изменение 419
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Предложение за регламент
Член 64 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Той се прилага от 1 януари 2014 г. Той се прилага за:

Or. en

Изменение 420
Malcolm Harbour, Andreas Schwab

Предложение за регламент
Член 64 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Той се прилага от 1 януари 2014 г. Държавите-членки, по искане на 
производителя, прилагат настоящия 
регламент за нови типове превозни 
средства от датата на влизане в сила 
на последния делегиран акт, 
приложим за категорията превозно 
средство, но не по-рано от 1 януари 
2014 г;

Or. en

Изменение 421
Amalia Sartori

Предложение за регламент
Член 64 – параграф 2 – алинея 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Той се прилага от 1 януари 2014 г. Той се прилага за
a) нови типове превозни средства от 1 
януари 2014 г., но не по-рано от две 
години след влизането в сила на 
последния делегиран акт, приложим 
за категорията превозно средство,
б) всички нови превозни средства от 1 
януари 2018 г., но не по-рано от 
четири години след влизането в сила 
на последния делегиран акт,
приложим за категорията превозно 
средство.

Or. en

Обосновка

Счита се, че променливият подход, планиран за Директива 2003/37/ЕО, разделяйки 
новите типови одобрения от пускането на пазара, ще бъде най-подходящ за 
приспособяване към новите процедури, без да се причинява забавяне. Освен това така 
ще се избегне объркване с преходните клаузи на законодателството за емисиите от 
отработени газове. Подходящо е постепенното въвеждане на настоящия регламент –
първо за новите типови одобрения и след това за съществуващите типови одобрения.

Изменение 422
Pier Antonio Panzeri

Предложение за регламент
Член 64 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Той се прилага от 1 януари 2014 г. Той се прилага от 1 януари 2015 г.

Or. en

Изменение 423
Oreste Rossi, Matteo Salvini
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Предложение за регламент
Член 64 – параграф 2 – алинея 1 – буква a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) нови типове превозни средства от 1 
януари 2014 г., но не по-рано от две 
години след влизането в сила на 
последния делегиран акт, приложим 
за категорията превозно средство;

Or. en

Обосновка

Счита се, че променливият подход, планиран за Директива 2003/37/ЕО, разделяйки 
новите типови одобрения от пускането на пазара, ще бъде най-подходящ за 
приспособяване към новите процедури, без да се причинява забавяне. Освен това така 
ще се избегне объркване с преходните клаузи на законодателството за емисиите от 
отработени газове. Подходящо е постепенното въвеждане на настоящия регламент –
първо за новите типови одобрения и след това за съществуващите типови одобрения.

Изменение 424
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Предложение за регламент
Член 64 – параграф 2 – алинея 1 – буква б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) всички нови превозни средства от 1 
януари 2018 г., но не по-рано от
четири години след влизането в сила 
на последния делегиран акт, 
приложим за категорията превозно 
средство.

Or. en

Обосновка

Счита се, че променливият подход, планиран за Директива 2003/37/ЕО, разделяйки 
новите типови одобрения от пускането на пазара, ще бъде най-подходящ за 
приспособяване към новите процедури, без да се причинява забавяне. Освен това така 
ще се избегне объркване с преходните клаузи на законодателството за емисиите от 
отработени газове. Подходящо е постепенното въвеждане на настоящия регламент –
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първо за новите типови одобрения и след това за съществуващите типови одобрения.

Изменение 425
Malcolm Harbour, Andreas Schwab

Предложение за регламент
Член 64 – параграф 2 – алинея 1 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки прилагат 
настоящия регламент за нови типове 
превозни средства две години след 
датата на влизане в сила на 
последния делегиран акт, приложим 
за категорията превозно средство;

Or. en

Изменение 426
Malcolm Harbour, Andreas Schwab

Предложение за регламент
Член 64 – параграф 2 – алинея 1 б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки прилагат 
настоящия регламент за всички нови 
превозни средства четири години след 
датата на влизане в сила на 
последния делегиран акт.

Or. en


