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Изменение 52
Ханс-Петер Мартин

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Във всички държави членки 
съществува система за регистрация на
моторните превозни средства, която е 
административното разрешение за 
въвеждането им в експлоатация по 
пътищата и при която превозното 
средство се идентифицира и му се 
приписва регистрационен номер. Много 
от националните правила за регистрация 
на превозните средства обаче са 
взаимно противоречащи си, сложни и 
тромави. Поради това проблемите, 
свързани с регистрацията на превозните 
средства, създават пречки в рамките на 
вътрешния пазар и водят до проблеми 
при свободното движение в Съюза на 
превозни средства, регистрирани в 
друга държава членка.

(1) Във всички държави членки 
съществува система за регистрация на 
моторните превозни средства, която е 
административното разрешение за 
въвеждането им в експлоатация по 
пътищата и при която превозното 
средство се идентифицира и му се 
приписва регистрационен номер. Много 
от националните правила за регистрация 
на превозните средства обаче са 
взаимно противоречащи си, сложни и 
тромави. Поради това проблемите, 
свързани с регистрацията на превозните 
средства, създават пречки в рамките на 
вътрешния пазар – особено във връзка с 
движението на работници - и водят 
до проблеми при свободното движение 
в Съюза на превозни средства, 
регистрирани в друга държава членка.

Or. de

Изменение 53
Ханс-Петер Мартин

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Регистрацията на моторни превозни 
средства, регистрирани в друга държава 
членка, се затруднява от тромавите 
регистрационни формалности в 
държавите членки и по-специално от 

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

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

Or. de

Изменение 54
Oтмар Карас, Тоан Мандерс

Предложение за регламент
Съображение 5 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5а) За да се улеснят гражданите и 
стопанските субекти, особено тези, 
придобиващи моторно превозно 
средство, регистрирано в друга 
държава членка, при признаването на 
свидетелството за регистрация във 
всички държави членки форматът му 
следва да бъде приведен в 
съответствие с Директива 
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1999/37/ЕО на Съвета.

Or. en

Обосновка

Наличието на еднакви свидетелства за регистрация гарантира идентифицирането на 
притежателя на превозното средство в случай на пътнотранспортно произшествие.

Изменение 55
Тоан Мандерс

Предложение за регламент
Съображение 5 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5а) Гражданите и предприятията 
следва да имат възможността да 
избират между националните 
цветове за табелата с 
регистрационния номер и цветовете 
на Съюза или временния транзитен 
регистрационен номер, за да 
пререгистрират придобитите 
превозни средства в друга държава 
членка или, по целесъобразност, да ги 
регистрират временно с цел 
прехвърляне.

Or. en

Изменение 56
Малкълм Харбър

Предложение за регламент
Съображение 6 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6a) Настоящият регламент следва 
да отчете факта, че някои превозни 
средства с исторически интерес не 
разполагат с пълната оригинална 



PE513.178v01-00 6/46 AM\938979BG.doc

BG

документация било поради факта, че 
превозните средства са били изведени 
от употреба и отново пуснати в 
движение, било поради факта, че са 
произведени преди системите за 
регистрация на държавите членки да 
бъдат установени, или ако 
първоначално са били състезателни 
или военни превозни средства. 
Настоящият регламент следва да 
гарантира, че тези превозни средства 
могат законно да бъдат прехвърляни 
от една държава членка в друга и 
пререгистрирани единствено на база 
на наличните документи, доказващи 
датата на производство или датата 
на първата регистрация, ако тези 
превозни средства са най-малко на 30 
години или са по-стари от това.

Or. en

Обосновка

Необходимо е изключение за превозните средства, представляващи икономически 
интерес. 

Изменение 57
Преслав Борисов

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) С цел да се гарантират еднакви 
условия за изпълнението на настоящия 
регламент на Комисията следва да се 
предоставят правомощия за изпълнение, 
за да определи общите процедури и 
спецификации за софтуерното 
приложение, което е необходимо за 
електронния обмен на регистрационни 
данни за превозните средства, 
включително и формàта на обменяните 
данни, техническите процедури за 

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

регистрационни данни за превозните 
средства, включително и формàта на 
обменяните данни, техническите 
процедури за получаване по електронен 
път на справки от националните 
електронни регистри и достъп до тях, 
процедурите за достъп и механизмите за 
сигурност, както и да определи формàта 
и образеца на свидетелството за 
професионална регистрация на превозни 
средства Тези правомощия следва да се 
упражняват в съответствие с Регламент 
(ЕС) № 182/2011 на Европейския 
парламент и на Съвета от 16 февруари 
2011 г. за установяване на общите 
правила и принципи относно реда и 
условията за контрол от страна на 
държавите членки върху упражняването 
на изпълнителните правомощия от 
страна на Комисията.

Or. en

Изменение 58
Преслав Борисов

Предложение за регламент
Съображение 14 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14а) Комисията и държавите членки 
следва да гарантират, че 
Европейската информационна 
система за превозни средства и 
свидетелства за управление 
(EUCARIS) и изцяло изпълнена и в 
действие, за да бъде използвана за 
целите на настоящия регламент.

Or. en

Обосновка

Преди 2013 г. всичките 27 държави - членки на Европейския съюз следва да са 
приложили EUCARIS за обмен на информация относно превозните средства и 
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свидетелствата за управление, което не е така към настоящия момент, най-вече 
поради причини от организационен и правен характер.

Изменение 59
Клодет Абела Балдакино, Роберта Мецола

Предложение за регламент
Член 1 - параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Обосновка

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

Изменение 60
Клодет Абела Балдакино, Роберта Мецола

Предложение за регламент
Член 1 - параграф 3 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3б. Настоящият регламент не засяга 
правото на държавите членки да 
предприемат необходимите законни 
мерки, за да предотвратят
избягването на облагане на 
превозните средства, за които се 
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отнася настоящия регламент.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 61
Тоан Мандерс

Предложение за регламент
Член 2 – точка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(3) „титуляр на свидетелството за 
регистрация“ означава физическо или 
юридическо лице, на чието име е 
регистрирано превозно средство в 
държава членка; в случай на лизинг 
„титуляр на свидетелството за 
регистрация“ означава също 
физическо или юридическо лице, 
което по силата на договор временно 
притежава превозното средство;

Or. en

Изменение 62
Илдико Гал-Пелц

Предложение за регламент
Член 2 – точка 4 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4a) „притежател на превозното 
средство” означава лице, което 
фигурира на свидетелството за 
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регистрация и, което не е 
регистрираното лице.

Or. hu

Обосновка

В член 2, параграф 3 от предложението на Комисията лицето, на чието име е 
регистрирано превозното средство, е определено като титулярят на 
свидетелството за регистрация. На практика обаче лицето, което фигурира на 
свидетелството за регистрация може да не бъде същото лице като това, на чието 
име е регистрирано превозното средство. Пример за това могат да бъдат 
лизинговите превозни средства, при които лицето, фигуриращо на свидетелството за 
регистрация, е собственикът, докато титулярят на свидетелството за регистрация 
е притежателят на автомобила.

Изменение 63
Сирпа Пиетикяйнен

Предложение за регламент
Член 3 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държава членка може да изисква 
регистрация на своя територия на 
превозно средство, регистрирано в 
друга държава членка, само ако 
титулярят на свидетелството за 
регистрация обичайно пребивава на 
нейна територия.

1. Държава членка може да изисква 
регистрация на своя територия на 
превозно средство, регистрирано в 
друга държава членка, само ако 
титулярят на свидетелството за 
регистрация или ползвателят на 
превозното средство обичайно 
пребивава на нейна територия.

Or. fi

Изменение 64
Сирпа Пиетикяйнен

Предложение за регламент
Член 3 - параграф 2 - алинея 1- уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавата членка, в която титулярят на Държавата членка, в която титулярят на 
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свидетелството за регистрация обичайно 
пребивава, е една от следните:

свидетелството за регистрация или 
ползвателят на превозното средство 
обичайно пребивава, е една от следните:

Or. fi

Изменение 65
Даниел ван дер Ступ

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Условията, посочени в подточки i) и 
ii), не накърняват правото на 
държавите членки да налагат 
допълнителни изисквания чрез 
националното им законодателство по 
отношение на определянето на 
обичайното място на пребиваване на 
физическите лица.

Or. nl

Изменение 66
Лара Коми

Предложение за регламент
Член 3 - параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. По свой избор държавата членка 
може да предвиди регистрацията в 
регистъра за населението да бъде 
единственият критерии, свързан с 
пребиваването на физическите лица. 
В случай на клон или друга структура 
на юридическо лице обаче 
регистрацията е валидна единствено 
за придвижване в рамките на тази 
държава членка. Дадена държава 
членка може да прилага същото 
ограничение, за да позволи на 
граждани на Съюза, които не 
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пребивават в държавата, да 
регистрират превозни средства, 
които желаят да имат на свое 
разположение за използване на 
нейната територия.

Or. it

Обосновка

Съгласно европейските разпоредби относно пребиваването в държавите членки 
гражданите могат да бъдат вписвани в регистъра за населението, когато 
продължителността на престоя надхвърля три месеца. Предвид случая същият 
критерий, представляващ форма на регистрация и позволяващ сигурност, следва да 
бъде разрешен за целите на установяване на правото за регистрация на превозно 
средство. Освен това и поради очевидни причини следва да бъде разрешено на лице, 
независимо от неговото място на пребиваване, да разполага с превозно средство в 
друга държава членка.

Изменение 67
Лара Коми

Предложение за регламент
Член 3 - параграф 2 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2б. Когато превозно средство се 
придвижва през граница, водачът 
трябва да бъде в състояние да 
предостави документи, доказващи, че 
превозното средство е законно 
притежавано и използвано. 
Държавите членки могат да 
предвидят и да регулират проверките 
на превозните средства, 
регистрирани в други държави членки, 
които се движат на тяхната 
територия, за да получат 
информация. Когато те сметнат за 
уместно могат да отнемат 
свидетелството за регистрация за 
период, който не надвишава 30 дни, но 
разрешават временното движение на 
превозното средство, когато водачът 
е физическо лице, с регистриран адрес 
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на пребиваване или притежаващо 
свидетелство за правоуправление, 
издадено от държава членка, или 
когато документите, които са 
притежание на водача, не 
представляват доказателство за 
пребиваване в чужда държава или 
указват причината, поради която е 
запазено превозното средство. Ако 
използването или регистрацията на 
превозното средство се прецени като 
неподходяща свидетелството се 
отнема за постоянно. Държавата 
членка на регистрацията се 
информира при временното или 
постоянното отнемане на 
свидетелството.

Or. it

Обосновка

Това е по-скоро прост и ефективен начин за предотвратяване на заобикалянето на 
закона и подобни деяния във връзка с притежанието и използването на превозни 
средства (и следователно регулирането на тяхната регистрация) в рамките на ЕС. 
Отговорността пада върху притежателите на превозните средства и водачите, 
когато пътуват в държава, различна от тази, в която е регистрирано тяхното 
превозно средство: този факт ще улесни проверките.

Изменение 68
Катрин Стайлър

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

В случаите, когато титулярят на 
свидетелството за регистрация 
прехвърли обичайно си пребиваване в 
друга държава членка, той:
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а) информира компетентния орган за 
регистрация на тази държава членка 
незабавно;
б) подава искане за регистрация на 
превозното средство, регистрирано в 
друга държава членка, в тримесечен 
срок след пристигането си.

Or. en

Изменение 69
Илдико Гал-Пелц

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. hu

Обосновка

Член 7 от Директива 2004/38/ЕО дава на гражданите на ЕС правото да пребивават в 
друга държава членка. На практика е необходим тримесечен период за регистрацията 
на превозно средство след подаването на заявление за адресна регистрация.

Изменение 70
Андреас Шваб

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

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

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

Or. de

Изменение 71
Малкълм Харбър

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

В случаите, когато титулярят на 
свидетелството за регистрация 
прехвърли обичайно си пребиваване в 
друга държава членка, в шестмесечен 
срок след пристигането си той трябва да 
поиска регистрация на превозното 
средство, регистрирано в друга държава 
членка. Държавите членки могат да 
поискат по-кратък срок за 
подаването на заявления за 
пререгистрация.

Or. en

Обосновка

Тъй като това е регламент, той се прилага пряко в законодателството на 
държавите членки и е целесъобразно да се предвидят, които вече се налага да бъдат 
незабавно пререгистрирани, или по-кратък срок.

Изменение 72
Илдико Гал-Пелц
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Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – алинея 1 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Изменение 73
Илдико Гал-Пелц

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

По време на сроковете, посочени в 
първа и втора алинея, използването на 
превозното средство не се ограничава
поради причини, свързани с 
регистрацията на превозното 
средство.

Or. en

Изменение 74
Oтмар Карас, Тоан Мандерс

Предложение за регламент
Член 4 - параграф 1 а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Държавите членки налагат 
ефективни, пропорционални и 
разубеждаващи санкции, ако 
притежателят на свидетелството 
за регистрация не регистрира своето 
превозно средство в рамките на срока, 
посочен в член 4, параграф 1. Тези 
санкции могат да включват санкции 
или ограничено използване на 
превозното средство до успешното 
подаване на заявление за 
пререгистрация.

Or. en

Обосновка

Следва да съществува някакъв вид стимул за спазване на изискванията на настоящия 
регламент или санкции ако притежателя на превозното средство не регистрира 
своето превозно средство навреме.

Изменение 75
Преслав Борисов

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Органът за регистрация на превозни 
средства признава удостоверенията 
за преминат преглед за техническа 
изправност, издадени в други държави 
членки, в съответствие с Регламент 
2013/ХХ/ЕС1.
__________________
1 Предложение за регламент на 
Европейския парламент и на Съвета 
относно периодичните проверки на 
техническата изправност на 
моторните превозни средства и 
техните ремаркета и за отмяна на 
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Директива 2009/40/ЕО 
(2012/0184(COD)). 

Or. en

Изменение 76
Малкълм Харбър

Предложение за регламент
Член 4 - параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. В случай, че е получено искане за 
пререгистрация на превозно средство 
и превозното средство произхожда 
от друга държава членка, 
регистрационните органи признават 
удостоверението за техническа 
изправност на превозното средство, 
след като валидността му е била 
потвърдена по време на 
пререгистрацията. Признаването се 
дава за същия период като 
първоначалния срок на валидност на 
удостоверението, с изключение на 
случаите, когато първоначалният 
срок на валидност на 
удостоверението надвишава законния 
срок в държавата членка, в която 
превозното средство се 
пререгистрира. В такъв случай 
валидността се съгласува с по-
краткия срок и се изчислява от 
датата, на която превозното 
средство е получило първоначалното 
удостоверение за техническа 
изправност. Преди датата на 
прилагане на настоящия регламент 
държавите членки обменят 
информация относно формата на 
удостоверението за техническа 
изправност, което се признава от 
съответните компетентни органи, 
както и инструкции за установяване 
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на автентичността му.

Or. en

Обосновка

Това е текстът, приет от комисията по транспорт и туризъм, относно регламента 
за провеждането на прегледи за техническата изправност.  Настоящото изменение 
гарантира последователността на настоящата разпоредба, която първоначално 
беше предназначена за улесняване на пререгистрацията на моторните превозни 
средства в Съюза.

Изменение 77
Тоан Мандерс

Предложение за регламент
Член 4 - параграф 4 - уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 78
Лара Коми

Предложение за регламент
Член 4 - параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5а. Когато държава членка получи 
сведения, че дадено превозно средство 
и регистрирано в друга държава 
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членка, както е посочено в параграф 5, 
тя незабавно прекратява 
регистрацията на превозното 
средство на своя територия. това не 
накърнява националните процедури за 
прекратяване, използвани за 
регистрите за превозните средства. 

Or. it

Обосновка

Независимо от автоматичното докладване националните процедури за изваждане от 
националните регистри следва да продължат да съществуват, за да се намали 
възможността за измама и най-вече да се защитят обезпечените заеми, които 
трябва да се изплащат за дадено превозно средство, както и тези, за които самото 
превозно средство представлява гаранция (напр. заеми с вноски, които все още не са 
изцяло изплатени). 

Изменение 79
Лара Коми

Предложение за регламент
Член 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 4a
Избор на табела с регистрационен 

номер
1. Държавите членки предлагат 
опцията за пререгистрацията на 
превозно средство за табела с 
регистрационен номер с 
националните цветове или цветовете 
на Съюза, персонализирана, когато 
лицето желае това. 
2. Когато се предлага табела с 
регистрационен номер с цветовете на 
Съюза, тя се състои от жълт код на 
син фон в съответствие с Регламент 
(ЕО) № 2411/98 на Съвета.
3. Опцията, посочена в параграф 1, не 
накърнява правото на държавите 
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членки да установяват своите 
собствени правила по отношение на 
кодовете.

Or. it

Обосновка

За някои видове дружества като фирмите за отдаване на коли под наем или 
лизинговите дружества би било полезно да имат възможността да използват общ 
цвят за табелките с регистрационните номера на техните превозни средства.  Това 
би позволило на техния парк изглежда по еднакъв начин. Регистрацията ще продължи 
да бъде въпрос от компетентността на държавата членка, в която се регистрира 
превозното средство. Освен това гореспоменатите дружества, както и всички други, 
ще могат да получават персонализирани регистрационни номера, опция, която вече е 
налице в някои държави членки.

Изменение 80
Катрин Стайлър

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

iiia) превозното средство не разполага 
със застраховка за гражданска 
отговорност.

Or. en

Изменение 81
Даниел ван дер Ступ

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) ако националното 
законодателство на държава членка 
позволява отказ, независимо от 
причината.
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Or. nl

Изменение 82
Даниел ван дер Ступ

Предложение за регламент
Член 5 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. nl

Изменение 83
Ханс-Петер Мартин

Предложение за регламент
Член 5 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Всяко решение на орган за 
регистрация на превозните средства, с 
което се отказва регистрация на 
превозно средство, регистрирано в 
друга държава членка, се мотивира 
надлежно. В едномесечен срок от 

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

получаване на отрицателното решение 
засегнатото лице може да поиска от 
компетентния орган за регистрация на 
превозните средства да преразгледа 
решението. В искането се посочват 
мотивите за преразглеждането. В 
тримесечен срок след получаване на 
искането компетентният орган за 
регистрация на превозните средства 
потвърждава или променя решението 
си.

Or. de

Изменение 84
Oтмар Карас, Андреас Шваб 

Предложение за регламент
Член 5 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Всяко решение на орган за 
регистрация на превозните средства, с 
което се отказва регистрация на 
превозно средство, регистрирано в 
друга държава членка, се мотивира 
надлежно. В едномесечен срок от 
получаване на отрицателното решение 
засегнатото лице може да поиска от 
компетентния орган за регистрация на 
превозните средства да преразгледа 
решението. В искането се посочват 
мотивите за преразглеждането. В 
едномесечен срок след получаване на 
искането компетентният орган за 
регистрация на превозните средства 
потвърждава или променя решението 
си. През месеца, последващ 
получаването на това искане от 
страна на компетентния органа за 
регистрация на превозни средства, 
превозното средство не се използва по 
обществените пътища.

Or. en
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Обосновка

В случаи, когато превозното средство е със сериозни повреди или унищожено; или 
когато датата, до която задължително трябва да се издаде следващо 
свидетелството за техническа изправност, е минала, превозното средство не следва 
да бъде използвано по обществените пътища поради съображения за сигурност по 
пътищата.

Изменение 85
Катрин Стайлър

Предложение за регламент
Член 5 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 86
Катрин Стайлър

Предложение за регламент
Член 5 - параграф 2 а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Държавите членки налагат 
пропорционални и разубеждаващи 
санкции ако притежателят на 
свидетелството за регистрация не 
регистрира своето превозно средство 
в рамките на срока, посочен в член 4, 
параграф 1. Подобни санкции могат 
да включват глоби и конфискуване на 
превозното средство докато не бъде  
успешно извършена 
пререгистрацията. тези санкции не се 
прилагат или подлежат на 
възстановяване ако отсъствието на 
пререгистрация се дължи на грешка 
от страна на компетентния орган на 
държавата членка.

Or. en

Изменение 87
Илдико Гал-Пелц

Предложение за регламент
Член 6 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Всяко лице, закупило превозно 
средство в друга държава членка, в 
която това превозно средство няма 
свидетелство за регистрация, може да 
поиска от органа за регистрация на 
превозните средства да му издаде 
временно свидетелство за регистрация 
на превозното средство с цел неговото 
прехвърляне в друга държава членка. 
Временното свидетелство за 
регистрация има срок на валидност 30 
дни.

(1) Всяко лице, закупило превозно 
средство в друга държава членка, в 
която това превозно средство няма 
свидетелство за регистрация, може да 
поиска от органа за регистрация на 
превозните средства в държавата, в 
която е регистрирано превозното 
средство,да му издаде временно 
свидетелство за регистрация на 
превозното средство с цел неговото 
прехвърляне в друга държава членка. 
Временното свидетелство за 
регистрация има срок на валидност 30 
дни.

Or. hu
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Обосновка

Приемащата държава няма да разполага с подробностите относно закупеното 
превозно средство. Подобни подробности се съхраняват в държавата, в която 
последно е било регистрирано превозното средство (държава на произход).
Следователно е логично органите на тази държава да издадат временно 
свидетелство за регистрация. 

Изменение 88
Преслав Борисов

Предложение за регламент
Член 6 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяко лице, закупило превозно 
средство в друга държава членка, в 
която това превозно средство няма 
свидетелство за регистрация, може да 
поиска от органа за регистрация на 
превозните средства да му издаде 
временно свидетелство за регистрация 
на превозното средство с цел неговото 
прехвърляне в друга държава членка. 
Временното свидетелство за 
регистрация има срок на валидност 30 
дни.

1. Всяко лице, закупило превозно 
средство в друга държава членка, в 
която това превозно средство няма 
свидетелство за регистрация, може да 
поиска от органа за регистрация на 
превозните средства да му издаде 
временно свидетелство за регистрация 
на превозното средство с цел неговото 
прехвърляне в друга държава членка. 
Временното свидетелство за 
регистрация има срок на валидност 30 
дни и е признато от всички държави 
членки.

Or. en

Изменение 89
Лара Коми

Предложение за регламент
Член 6 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Всяко лице, закупило превозно 
средство в друга държава членка, в 
която това превозно средство няма 
свидетелство за регистрация, може да 
поиска от органа за регистрация на 
превозните средства в тази държава 
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временно свидетелство за регистрация 
на превозното средство с цел неговото 
прехвърляне в друга държава членка. 
Временното свидетелство за 
регистрация има срок на валидност 30 
дни.

членка да му издаде временно 
свидетелство за регистрация на 
превозното средство с цел неговото 
прехвърляне в държавата членка по 
пребиваването му, за да бъде 
регистрирано там. Временното 
свидетелство за регистрация има срок 
на валидност 30 дни.

Or. it

Обосновка

Всеки следва да може да притежава превозно средство с временна регистрация, но 
това следва да се извършва само с изрична цел и по такъв начин, че да се избегне всяка 
възможност за злоупотреба или спекулации.

Изменение 90
Oтмар Карас, Тоан Мандерс

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – алинея 1 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Освен за закупените превозни 
средства, алинея първа се прилага и за 
наследените, спечелените или 
получените като подарък превозни 
средства, при условие че титулярят 
може да докаже, че правомерно 
използва или притежава превозното 
средство.

Or. en

Изменение 91
Oтмар Карас, Андреас Шваб, Тоан Мандерс

Предложение за регламент
Член 6 - параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. След изтичането на срока на 
временното свидетелство за 
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регистрация, притежателят на 
превозното средство регистрира 
превозното си средство в държавата 
членка по местоназначение.

Or. en

Обосновка

Трябва да бъде ясно, че след изтичането на срока на временното свидетелство за 
регистрация, колата трябва да бъде надлежно регистрирана в държавата членка по 
местоназначение.

Изменение 92
Oтмар Карас, Андреас Шваб, Тоан Мандерс

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) ако превозното средство не 
разполага със застраховка за 
гражданска отговорност, когато тя е 
предварително условие за 
регистрацията на превозното 
средство.

Or. en

Обосновка

Това основание за отказ, въведено в член 5, следва да се отнася също за издаването на 
временното свидетелство за регистрация, тъй като тази застраховка допринася за 
намаляване на жертвите на пътя.

Изменение 93
Катрин Стайлър

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3 – буква б а) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) ако превозното средство не 
разполага със застраховка за 
гражданска отговорност.

Or. en

Изменение 94
Даниел ван дер Ступ

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) ако националното 
законодателство на държава членка 
позволява отказ, независимо от 
причината.

Or. nl

Изменение 95
Малкълм Харбър

Предложение за регламент
Член 7 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За целите на регистрацията на 
превозно средство в друга държава 
членка органите за регистрация на 
превозните средства предоставят на 
органите за регистрация на превозните 
средства на другите държави членки 
достъп до данните, съхранявани в 
официалните регистри на превозните 
средства, по отношение на елементите, 
посочени в приложение І.

1. За целите на регистрацията на 
превозно средство в друга държава 
членка органите за регистрация на 
превозните средства предоставят на 
органите за регистрация на превозните 
средства на другите държави членки 
достъп до данните, съхранявани в 
официалните регистри на превозните 
средства, по отношение на елементите, 
посочени в точки 1 − 34, 44 и 48 – 60 
от приложение І. Те могат да 
предоставят на органите за 
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регистрация на превозните средства 
на другите държави членки достъп до 
данните, съхранявани в официалните 
регистри на превозните средства по 
отношение на елементите, посочени 
в точки 35 − 43, 45 − 47 и 61 от 
приложение І. 
За целите на алинея първа, органите 
по регистрация на превозните 
средства събират данни по 
отношение на елементите, посочени 
в точки 1 − 34, 44 и 48 − 60 от 
приложение I. Те могат да събират 
данни по отношение на елементите, 
посочени в точки 35 − 43, 45 − 47 и 61 
от приложение I.

Or. en

Изменение 96
Преслав Борисов

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

За целите на параграф 1 органите за 
регистрация на превозните средства 
използват Европейската 
информационна система за 
превозните средства и 
свидетелствата за правоуправление 
(ЕUCARIS), както е посочено в 
приложение ІІ.

Or. en

Изменение 97
Преслав Борисов

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – алинея 1 a (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията и държавите членки 
гарантират, че Европейската 
информационна система за 
превозните средства и 
свидетелствата за правоуправление е 
въведена от всички държави членки и 
е напълно оперативна.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 98
Ханс-Петер Мартин

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – алинея 2– буква в) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. de

Изменение 99
Тоан Мандерс

Предложение за регламент
Член 8 - параграф 1 - уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

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

Or. en

Изменение 100
Отмар Карас

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Дружествата, които прекарват превозни средства през границите за 
дистрибуторите, следва също да бъдат включени в режима на професионалната 
регистрация.
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Изменение 101
Тоан Мандерс

Предложение за регламент
Член 8 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 102
Адам Белан

Предложение за регламент
Член 8 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. pl

Изменение 103
Даниел ван дер Ступ

Предложение за регламент
Член 8 - параграф 4
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Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите членки не могат да 
препятстват поради причини, свързани с 
регистрацията на превозното средство, 
свободното движение на превозни 
средства със свидетелство за 
професионална регистрация.

4. Държавите членки могат да 
препятстват поради причини, свързани с 
регистрацията на превозното средство, 
свободното движение на превозни 
средства със свидетелство за 
професионална регистрация.

Or. nl

Изменение 104
Тоан Мандерс

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Свидетелствата за 
професионална регистрация на 
превозните средства се признават 
взаимно във всички държави членки за 
пътувания с цел прехвърляне, 
проверка и изпитване.

Or. en

Изменение 105
Преслав Борисов

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Свидетелствата за 
професионална регистрация, издадени 
в една държава членка, се признават 
от всички държави членки.

Or. en
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Изменение 106
Отмар Карас

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Обосновка

Срокът на валидност на свидетелствата за професионална регистрация на 
превозните средства следва да бъде ясно определен.

Изменение 107
Тоан Мандерс

Предложение за регламент
Член 8 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 8 а
Избор на табела с регистрационен 

номер
1. Държавите членки дават право на 
избор при пререгистрацията, 
временната регистрация за целите на 
прехвърлянето или професионалната 
регистрация на превозно средство за 
табела с регистрационен номер с 
националните цветове или цветовете 
на Съюза.
2. Когато се предлага табела с 
регистрационен номер с цветовете на 
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Съюза, тя се състои от жълт код на 
син фон в съответствие с Регламент 
(ЕО) № 2411/98 на Съвета.
3. Когато се предлага временна табела 
с регистрационен номер за целите на 
прехвърлянето с цветовете на Съюза, 
тя се състои от жълт код на син фон 
в съответствие с Регламент (ЕО) № 
2411/98 на Съвета.
4. Изборът, посочен в параграф 1, не 
накърнява правото на държавите 
членки да определят своите 
национални схеми по отношение на 
кодовете.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 108
Преслав Борисов

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

a) информацията относно процедурите, 
свързани с регистрацията на превозни 
средства, както и документите, 
които е необходимо да бъдат 
представени в държавата членка на 
съответния орган;

Or. en
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Изменение 109
Адам Белан

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

a) информацията относно регистрацията 
на превозни средства в държавата 
членка на съответния орган и по-
специално: необходимите документи, 
таксите, очаквания срок за вземане на 
решение и процедурите;

Or. pl

Изменение 110
Малкълм Харбър

Предложение за регламент
Член 14 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Настоящият регламент ще изисква повече време за прилагането му от една година, в 
частност ще бъде необходимо националните органи по регистрация да въведат 
повече полета с данни с цел събирането на всички данни, предвидени в проекта за 
регламент за превозните средства, които се пререгистрират за първи път в дадена 
държава−членка на ЕС. Най-малко 10 допълнителни полета с данни биха били 
необходими за попълване от производителите, в комбинация с други данни, които ще 
изискват развитието на нови системи, които потенциално също биха включвали 
застрахователната индустрия.

Изменение 111
Малкълм Харбър
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Предложение за регламент
Приложение І

Текст, предложен от Комисията

Елемент Хармонизирани кодове по Директива 
1999/37/ЕО

1. Държава на регистрация --

2. Регистрационен номер (A)

3. Дата на първата регистрация на 
превозното средство

(B)

4. Идентификационен(нни) номер(а) на 
свидетелството за регистрация

--

5. Наименование на органа, издал 
свидетелството за регистрация

--

6. Превозно средство: марка (D.1)

7. Превозно средство: тип (D.2)

- вариант (ако има);

- версия (ако има)

8. Превозно средство: търговско(и) 
описание(я)

(D.3)

9. Идентификационен номер на 
превозното средство (VIN)

(E)

10. Маса: технически допустима 
максимална маса освен за 
мотоциклетите

(F.1)

11. Маса: допустима максимална маса 
на превозното средство в държавата 
членка на регистрация

(F.2)

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

(G)

13. Срок на валидност, ако не е 
неограничен

(H)

14. Дата на регистрацията, за която се 
отнася това свидетелство

(I)

15. Номер на одобрението на типа (ако (K)
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има)

16. Брой оси (L)

17. Междуосие (в mm) (M)

18. За превозни средства с обща 
допустима маса, надвишаваща 3500 kg, 
разпределението на технически 
допустимата максимална маса върху 
осите: ос 1 (в kg)

(N.1)

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

(N.2)

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

(N.3)

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

(N.4)

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

(N.5)

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

(O.1)

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

(O.2)

25. Двигател: обем (в cm3) (P.1)

26. Двигател: максимална мощност (в 
kW) (ако има данни)

(P.2)

27. Двигател: вид гориво или енергиен 
източник

(P.3)

28. Двигател: обороти при максимална 
мощност (в min -1)

(P.4)
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29. Идентификационен номер на 
двигателя

(P.5)

30. Съотношение мощност/тегло (в 
kW/kg) (само за мотоциклети)

(Q)

31. Цвят на превозното средство (R) 

32. Брой места: брой места за сядане, 
включително мястото на водача

(S.1)

33. Брой места: брой на местата за 
правостоящи (където е уместно)

(S.2)

34. Максимална скорост (в km/h) (T)

35. Ниво на шума: на място (в dB(A)) (U.1)

36. Ниво на шума: обороти на двигателя
(в min-1)

(U.2)

37. Ниво на шума: в движение (в dB(A)) (U.3)

38. Емисии в отработилите газове: CO (в 
g/km или g/kWh)

(V.1)

39. Емисии в отработилите газове: HC (в 
g/km или g/kWh)

(V.2)

40. Емисии в отработилите газове: NOx 
(в g/km или g/kWh)

(V.3)

41. Емисии в отработилите газове: НС+ 
NOx (в g/km)

(V.4)

42. Емисии в отработилите газове: 
димност за дизелови двигатели (в g/km 
или g/kWh)

(V.5)

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

(V.6)

44. Емисии в отработилите газове: CO2 
(в g/km)

(V.7)

45. Емисии в отработилите газове: 
комбиниран разход на гориво (в l/100 
km)

(V.8)

46. Емисии в отработилите газове: 
екологична категория на ЕО 
одобрението на типа; препратка към 
приложимата версия съгласно 
Директива 70/220/ЕИО или Директива 
88/77/ЕИО

(V.9)
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47. Вместимост на резервоара(ите) за 
гориво (в литри)

(W)

48. Дата на последния преглед за 
техническа изправност

--

49. Дата на следващия преглед за 
техническа изправност

--

50. Пробег (ако има данни) --

51. Превозното средство е унищожено 
(Да/Не)

--

52. Дата на издаване на сертификата за 
унищожаване

--

53. Организация или дружество, издало 
сертификата за унищожаване 

--

54. Причини за унищожаването --

55. Превозното средство е откраднато 
(Да/Не)

--

56. Откраднато свидетелство за 
регистрация и/или регистрационни 
табели (Да/Не)

--

57. Регистрацията е неактивна --

58. Регистрацията е спряна --

59. Смяна на регистрационния номер --

60. Изисква се преглед за техническа 
изправност след произшествие с големи 
повреди

--

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

Изменение

Елемент Хармонизирани кодове по Директива 
1999/37/ЕО

1. Държава на регистрация --

2. Регистрационен номер (A)

3. Дата на първата регистрация на 
превозното средство

(B)

4. Идентификационен(ни) номер(а) на --
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свидетелството за регистрация

5. Наименование на органа, издал 
свидетелството за регистрация

--

6. Превозно средство: марка (D.1)

7. Превозно средство: тип (D.2)

- вариант (ако има);

- версия (ако има)

8. Превозно средство: търговско(и) 
описание(я)

(D.3)

9. Идентификационен номер на 
превозното средство (VIN)

(E)

10. Маса: технически допустима 
максимална маса освен за 
мотоциклетите

(F.1)

11. Маса: допустима максимална маса 
на превозното средство в държавата 
членка на регистрация

(F.2)

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

(G)

13. Срок на валидност, ако не е 
неограничен

(H)

14. Дата на регистрацията, за която се 
отнася това свидетелство

(I)

15. Номер на одобрението на типа (ако 
има)

(K)

16. Брой оси (L)

17. Междуосие (в mm) (M)

18. За превозни средства с обща 
допустима маса, надвишаваща 3500 kg, 
разпределението на технически 
допустимата максимална маса върху 
осите: ос 1 (в kg)

(N.1)

19. За превозни средства с обща 
допустима маса, надвишаваща 3500 kg, 
разпределението на технически 
допустимата максимална маса върху 

(N.2)
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осите: ос 2 (в kg), където е уместно

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

(N.3)

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

(N.4)

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

(N.5)

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

(O.1)

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

(O.2)

25. Двигател: обем (в cm3) (P.1)

26. Двигател: максимална мощност (в 
kW) (ако има данни)

(P.2)

27. Двигател: вид гориво или енергиен 
източник

(P.3)

28. Двигател: обороти при максимална 
мощност (в min -1)

(P.4)

29. Идентификационен номер на 
двигателя

(P.5)

30. Съотношение мощност/тегло (в 
kW/kg) (само за мотоциклети)

(Q)

31. Цвят на превозното средство (R) 

32. Брой места: брой места за сядане, 
включително мястото на водача

(S.1)

33. Брой места: брой на местата за 
правостоящи (където е уместно)

(S.2)

34. Максимална скорост (в km/h) (T)

35. Ниво на шума: на място (в dB(A)) (U.1)
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36. Ниво на шума: обороти на двигателя 
(в min-1)

(U.2)

37. Ниво на шума: в движение (в dB(A)) (U.3)

38. Емисии в отработилите газове: CO (в 
g/km или g/kWh)

(V.1)

39. Емисии в отработилите газове: HC (в 
g/km или g/kWh)

(V.2)

40. Емисии в отработилите газове: NOx 
(в g/km или g/kWh)

(V.3)

41. Емисии в отработилите газове: НС+ 
NOx (в g/km)

(V.4)

42. Емисии в отработилите газове: 
димност за дизелови двигатели (в g/km 
или g/kWh)

(V.5)

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

(V.6)

44. Емисии в отработилите газове: CO2 
(в g/km)

(V.7)

45. Емисии в отработилите газове: 
комбиниран разход на гориво (в l/100 
km)

(V.8)

46. Емисии в отработилите газове: 
екологична категория на ЕО 
одобрението на типа; препратка към 
приложимата версия съгласно 
Директива 70/220/ЕИО или Директива 
88/77/ЕИО

(V.9)

47. Вместимост на резервоара(ите) за 
гориво (в литри)

(W)

48. Дата на последния преглед за 
техническа изправност

--

49. Дата на следващия преглед за 
техническа изправност

--

50. Пробег --

51. Превозното средство е унищожено 
(Да/Не)

--

52. Дата на издаване на сертификата за 
унищожаване

--
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53. Организация или дружество, издало 
сертификата за унищожаване 

--

54. Причини за унищожаването --

55. Превозното средство е откраднато 
(Да/Не)

--

56. Откраднато свидетелство за 
регистрация и/или регистрационни 
табели (Да/Не)

--

57. Регистрацията е неактивна --

58. Регистрацията е спряна --

59. Смяна на регистрационния номер --

60. Изисква се преглед за техническа 
изправност след произшествие с големи 
повреди

--

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

_____________
1 За превозни средства с историческо 
значение по смисъла на Регламент 
2013/xx/EС (предложение за 
Регламент на Европейския парламент 
и на Съвета относно периодичните 
проверки на техническата 
изправност на моторните превозни 
средства и техните ремаркета и за 
отмяна на Директива 2009/40/ЕО 
(2012/0184(COD)),)при липсата на 
документ за регистрация, 
компетентният орган може да 
прибегне до наличните 
документирани доказателства 
относно датата на производство или 
първа регистрация.

Or. en

Обосновка

Разпоредба, позволяваща пререгистрация на превозни средства с историческо 
значение
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Изменение 112
Преслав Борисов

Предложение за регламент
Приложение 2 - точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Обменът на информация се 
осъществява чрез оперативно 
съвместими електронни средства, без да 
има обмен на данни, в който участват 
други бази данни. Обменът на 
информация се осъществява 
икономично и сигурно, като се 
гарантира сигурността и защитата на 
предаваните данни, доколкото е 
възможно като се използват 
съществуващи софтуерни приложения.

1. Обменът на информация се 
осъществява чрез оперативно 
съвместими електронни средства, без да 
има обмен на данни, в който участват 
други бази данни. Обменът на 
информация се осъществява 
икономично и сигурно, като се 
гарантира сигурността и защитата на 
предаваните данни, доколкото е 
възможно като се използват 
съществуващи софтуерни приложения. 
За целта на настоящия регламент се 
използва Европейската 
информационна система за превозни 
средства и свидетелства за 
управление (EUCARIS). 

Or. en

Изменение 113
Преслав Борисов

Предложение за регламент
Приложение 2 - точка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en


