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КРАТКА ОБОСНОВКА

Предложението определя актуализирани хармонизирани правила на ЕС в областта на 
проверките на техническата изправност на моторните превозни средства и ремаркетата 
с оглед укрепване на минималните стандарти за безопасност и за емисиите за 
периодични проверки на техническата изправност (ППТИ). Предложението има за цел 
да спомогне за намаляване на жертвите на пътнотранспортни произшествия в ЕС 
наполовина до 2020 г. в съответствие с насоките за политиката на ЕС в областта на 
пътната безопасност. Освен това предложението цели да допринесе за намаляване на 
емисиите в резултат на лоша поддръжка на превозните средства.

Докладчикът подкрепя тези ключови цели и, като се имат предвид разликите между 
практиките на държавите членки, подкрепя целенасочената хармонизация в 
съответствие с принципа на субсидиарност, и поради това изразява съмнение, че 
инструментът следва да бъде регламент, даващ по-слаба възможност на държавите 
членки да приспособяват правилата на национално равнище.

Освен това докладчикът счита, че целта за намаляване на жертвите на 
пътнотранспортни произшествия следва да бъде постигната, като същевременно се 
гарантира пропорционалност, и съответно подкрепя адаптирани решения въз основа на 
солидна доказателствена база. С това той би искал да насочи вниманието към 
несигурностите, подчертани от Отдела на Европейския парламент за оценка на 
въздействието: „основното предположение, че по-добрите и по-чести технически 
проверки ще доведат до по-малко неизправности на превозните средства въобще не 
изглежда да е подкрепено от доказателства“.  

Докладчикът също така отбелязва, че обхватът е разширен извън този на Директива 
2009/40/ЕО, за да се включат нови категории превозни средства, по-специално моторни 
двуколесни и триколесни превозни средства, леки ремаркета до 3,5 t, както и трактори с 
конструктивна скорост, надхвърляща 40 km/h. Предложението също така увеличава 
честотата на проверките за по-старите превозни средства и за тези с голям пробег. 

Докладчикът не е предлагал никакви промени по отношение на формата или обхвата на 
законопроекта, нито във връзка с продължителността на проверките, тъй като това са 
въпроси за водещата комисия, а вместо това е взел решение да съсредоточи своите 
изменения по въпроси на единния пазар. Най-актуалните въпроси от гледна точка на 
комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите включват:

1. Как да се определи „проверка на техническата изправност“

Докладчикът предлага изменение, за да се промени определението за проверка на 
техническата изправност, с което понастоящем може да се злоупотребява с цел 
ограничаване на трансграничната конкуренция в търговията с автомобили втора 
употреба. Специално дефиницията на Комисията поражда правна несигурност, тъй като 
отново заявява, като общо определение, изискването за проверка в съответствие с 
критериите за типово одобрение като цяло, като се има предвид, че съответните 
критерии за типово одобрение вече са уточнени в приложенията.  Това означава, че 
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всички компоненти в превозното средство потенциално могат да бъдат проверявани, 
тъй като е възможно да се различи измерение за безопасност за всички компоненти на 
превозното средство.  То следва да бъде приложимо само за проверяване на тези, които 
са типово одобрени за безопасност и емисии.  Съществува опасение, че някои 
участници могат да се възползват от тази „вратичка“, за да защитят вътрешния пазар на 
употребявани превозни средства и да отхвърлят превозни средства без основателна 
причина. 

2. Мерки за идентифициране и предотвратяване на измами, свързани с пробега 

Индексът за развитие на пазарите на дребно дава на автомобилите втора употреба най-
ниския резултат на пазарно представяне сред всички продукти за трета поредна година, 
като по-специално им отсъжда последно място по отношение на доверието. 
Следователно, докладчикът предлага засилени мерки за борба с измамите с 
километропоказателите чрез разширяване на обхвата на електронната платформа с 
информация за превозните средства, за да се гарантира, че интернет платформа 
съдържа цялата информация за пробега на превозното средство. Освен това 
докладчикът изразява загриженост, че предложението на Комисията забранява 
всякакви корекции на километропоказателя, включително възходящите корекции, 
което би избегнало оставянето на засегнатите превозни средства с ненужно намалена 
пазарна стойност.

3. Достъп до резултатите от проверките на техническата изправност в 
националните регистри, достъп до техническа информация и минималните 
изисквания за изпитвателното оборудване.

Регламентът въвежда възможността за създаване на хармонизирана система за обмен на 
данни в ЕС, която да позволява центровете за прегледи за ППТИ в целия ЕС да имат 
достъп до информацията за ремонт и поддръжка на превозните средства. Докладчикът 
обаче счита, че достъпът до това хранилище не следва да бъде ограничен до 
компетентните органи и центровете за прегледи за ППТИ. За да гарантира 
равнопоставени условия на конкуренция, той предлага да се разреши и на 
производителите на оборудване за сервизи да имат достъп, тъй като това ще им даде 
възможност да произвеждат конкурентоспособно и ефективно изпитвателно 
оборудване. Докладчикът също така предлага да се позволи внедряването на 
алтернативни процеси за проверка, които могат да бъдат от решаващо значение, за да 
се улесни рентабилното изпитване на превозни средства, които са трудни за изпитване. 

4. Освобождавания.

Докладчикът приветства освобождаването за „превозни средства с историческо 
значение“. Въпреки това той счита, че определението е прекалено нормативно и 
препоръчва вместо това да се предвиди основно изискване за възраст. Освен това той 
предлага да се запази преценката на държавите членки да освобождават превозни 
средства от действието на регламента в съответствие с настоящата практика.

5. Взаимно признаване



PA\927863BG.doc 5/15 PE506.045v01-00

BG

Проверката на техническата изправност е свързана с пререгистрацията на моторни 
превозни средства, като се има предвид, че по-голямата хармонизация на ЕС в областта 
на периодичните технически прегледи следва да опрости пререгистрацията на превозни 
средства от една държава членка в друга. Следователно докладчикът е представил ново 
предложение, предвиждащо задължителното взаимно признаване на сертификатите за 
периодични технически прегледи в целия Съюз.

6. Преразглеждане и мониторинг.

За по-нататъшно укрепване на единния пазар докладчикът също така внесе клауза за 
преразглеждане, за да се проучи, пет години след приемането на настоящето 
предложение, потенциалът за улесняване на обмена на данни за резултатите от 
периодичните технически прегледи между държавите членки.

ИЗМЕНЕНИЯ

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

Изменение 1
Предложение за регламент
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) След всяка проверка следва да се 
издава удостоверение за техническа 
изправност, включващо inter alia 
информация, свързана с идентичността 
на превозното средство и информация 
относно резултатите от проверката. С 
оглед осигуряване на подходящо 
последващо наблюдение след 
проверката на техническата 
изправност държавите членки следва 
да събират и съхраняват тази 
информация в база данни.

(22) С оглед осигуряване на подходящо 
последващо наблюдение на 
резултатите от проверките след 
всяка проверка следва да се издава 
удостоверение за техническа 
изправност, което да се създава и в 
електронен формат, със същото 
равнище на изчерпателност по 
отношение на идентичността на 
превозното средство и резултатите от 
проверката, които се съдържат в 
оригиналното удостоверение за 
проверка. Освен това държавите 
членки следва да събират и съхраняват 
тази информация в централизирана
база данни, за да гарантират, че 
автентичността на резултатите от 
периодичните технически проверки 
може лесно да бъде проверена.
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Or. en

Обосновка

Удостоверенията за техническа изправност сега следва да се представят на хартиен 
носител, както и по електронен път, за да се избегне фалшифициране или 
вмешателство, както и да се улесни обменът на информация, което ще позволи 
развитието на Електронната платформа с информация за превозните средства.

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) Счита се, че измамите с 
километропоказателите засягат между 
5 % и 12 % от продажбите на 
употребявани автомобили, което води 
до много висока цена за обществото от 
няколко милиарда евро годишно и до 
неправилна оценка на техническата 
изправност на превозното средство. С 
цел борба с измамите с 
километропоказателите, записването на 
пробега в удостоверението за 
техническа изправност, съчетано със 
задължението за представяне на 
удостоверението от предходната 
проверка, би улеснило откриването на 
вмешателство или манипулация на 
километропоказателя. Измамите с 
километропоказателите следва също 
така по-систематично да бъдат 
третирани като правонарушение, 
подлежащо на наказание.

(23) Счита се, че измамите с 
километропоказателите засягат между 
5 % и 12 % от продажбите на 
употребявани автомобили, което води 
до много висока цена за обществото от 
няколко милиарда евро годишно и до 
неправилна оценка на техническата 
изправност на превозното средство. С 
цел борба с измамите с 
километропоказателите, записването на 
пробега в удостоверението за 
техническа изправност, съчетано със 
задължението за представяне на 
удостоверението от предходната 
проверка, би улеснило откриването на 
вмешателство или манипулация на 
километропоказателя и допълнително 
би подобрило функционирането на 
единния пазар по отношение на 
трансграничната търговия с 
автомобили втора употреба. В 
действителност, в осмото издание на 
Индекса за развитие на пазарите на 
дребно „Как пазарите да работят в 
полза на потребителите“ от 
декември 2012 г., за трета поредна 
година този пазарен сегмент получи 
най-нисък резултат на пазарно 
представяне, като по-специално се 
нареди на последно място по 
отношение на доверието. Измамите с 
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километропоказателите следва също 
така по-систематично да бъдат 
третирани като правонарушение, 
подлежащо на наказание.

Or. en

Изменение 3
Предложение за регламент
Член 3 - параграф 1 - точка 7 - уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) „ превозно средство, което 
представлява исторически интерес“ 
означава всяко превозно средство, което
отговаря на всяко едно от следните 
условия:

(7) „превозно средство, което 
представлява исторически интерес“ 
означава всяко превозно средство, което
е било произведено или регистрирано 
за първи път най-малко преди 30 
години и се счита за историческо от 
компетентен за регистрирането на 
превозните средства орган в 
държавата членка;

Or. en

Обосновка

Дефиницията на Комисията за превозно средство, което представлява исторически 
интерес, е ненужно подробна и би довела до ненужното обхващане от регламента на 
много превозни средства. Обикновено изискване за възраст с допълнителни уточнения, 
оставени на органите на държавите членки, предоставя достатъчно гъвкавост и е в 
съответствие с настоящата практика.

Изменение 4
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – точка 7 – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

– произведено е най-малко преди 30 
години,

заличава се

Or. en
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Изменение 5
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – точка 7 – тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

– поддържа се чрез използване на 
резервни части, които 
възпроизвеждат историческите 
елементи на превозното средство;

заличава се

Or. en

Изменение 6
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – точка 7 – тире 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

– няма промяна в техническите 
характеристики на основните му 
елементи като двигател, спирачна 
уредба, кормилно управление или 
окачване, и

заличава се

Or. en

Изменение 7
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – точка 7 – тире 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

– няма промяна по отношение на 
външния си вид;

заличава се

Or. en

Изменение 8
Предложение за регламент
Член 3 - параграф 1 – точка 9
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) „проверка на техническата 
изправност“ означава проверка дали 
частите и елементите на дадено 
превозно средство съответстват на 
неговите свързани с безопасността и 
опазването на околната среда
характеристики при одобрението, 
първоначалната регистрация или 
въвеждането в експлоатация или 
модернизирането;

(9) „проверка на техническата 
изправност“ означава проверка, в 
съответствие с Приложение II и 
Приложение III от настоящия 
регламент, с цел удостоверяване, че 
превозното средство е безопасно за 
използване по обществените пътища 
и отговаря на нужните екологични
характеристики;

Or. en

Обосновка

Дефиницията на Комисията поражда правна несигурност, тъй като отново заявява, 
като общо определение, изискването за проверка според общи критерии за типово 
одобрение, като има предвид, че съответните критерии за типово одобрение (за 
целите на безопасността и изпитването на емисии) вече са уточнени в приложенията 
на настоящия регламент. Без това изменение всеки компонент на превозното 
средство, който е типово одобрен, би могъл да бъде посочен за проверка на 
безопасността, в резултат на което превозното средство би могло да бъде 
неправомерно отхвърлено.

Изменение 9
Предложение за регламент
Член 4 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Производителите на превозни 
средства предоставят на центровете за 
прегледи или, когато е приложимо, на
компетентния орган достъп до 
техническата информация, необходима 
за проверка на техническата изправност, 
както е посочено в приложение І.
Комисията приема подробни правила 
относно процедурите за достъп до 
техническата информация по 
приложение I, в съответствие с 
процедурата по разглеждане, посочена в 
член 16, параграф 2.

3. Производителите на превозни 
средства предоставят на центровете за 
прегледи, производителите на 
изпитвателно оборудване и, където е 
приложимо, на компетентните органи
достъп до техническата информация, 
необходима за проверка на техническата 
изправност, както е посочено в 
приложение І. Комисията приема 
подробни правила относно процедурите 
за достъп до техническата информация 
по приложение I, в съответствие с 
процедурата по разглеждане, посочена в 
член 16, параграф 2.
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Or. en

Обосновка

За да гарантира равнопоставени условия за конкуренция, това изменение предлага 
също да се разреши производителите на изпитвателно оборудване да се възползват 
от достъпа до техническите данни от периодичните технически прегледи за 
проектирането и производството на ефективно и конкурентоспособно изпитвателно 
оборудване. Съществуват опасения, че позоваванията в Приложение I биха могли да 
доведат до непропорционални информационни изисквания към производителите, тъй 
като Приложение I е много по-широко, отколкото реално се изисква за периодичните 
технически прегледи. В съответствие с това могат да бъдат предложени 
допълнителни промени в изменение към това проектостановище.

Изменение 10
Предложение за регламент
Член 8 - параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2 a. 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 
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информация относно формата на 
удостоверението за техническа 
изправност, който се признава от 
съответните компетентни органи, 
както и инструкции за установяване 
на автентичността му;

Or. en

Обосновка

С цел да се улесни пререгистрацията на моторни превозни средства в рамките на 
Съюза, тези изменения въвеждат система за взаимно признаване на удостоверения за 
техническа изправност между държавите членки, която влиза в сила от датата на 
прилагане на настоящия регламент.

Изменение 11
Предложение за регламент
Член 8 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Считано от датата на влизане в сила 
на настоящия регламент и най-късно 3 
години след това, центровете за 
прегледи съобщават по електронен път 
на компетентния орган на държавата 
членка информацията, съдържаща се в 
удостоверенията за техническа 
изправност, които те издават. Това 
съобщаване се извършва в разумен срок 
след издаването на удостоверенията за 
техническа изправност. До тази дата 
центровете за прегледи могат да 
съобщават тази информация на 
компетентния орган по всякакъв друг 
начин. Компетентният орган съхранява 
тази информация 36 месеца след датата 
на получаването й.

3. Считано от датата на влизане в сила 
на настоящия регламент и най-късно 3 
години след това, центровете за 
прегледи съобщават по електронен път 
на компетентния орган на държавата 
членка информацията, съдържаща се в 
удостоверенията за техническа 
изправност, които те издават. Това 
съобщаване се извършва в разумен срок 
след издаването на удостоверенията за 
техническа изправност. До тази дата 
центровете за прегледи могат да 
съобщават тази информация на 
компетентния орган по всякакъв друг 
начин. Компетентният орган съхранява 
тази информация в централизирана 
база данни 36 месеца след датата на 
получаването й.

Or. en

Обосновка

Целта на това изменение е да улесни обмена на информация, което ще позволи 
развитието на Електронната платформа с информация за превозни средства.
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Изменение 12
Предложение за регламент
Член 15 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията проучва осъществимостта, 
разходите и ползите от създаването на
електронна платформа с информация 
за превозните средства с цел обмен на 
информация относно данни, свързани 
с проверките на техническата 
изправност, между компетентните 
органи на държавите членки, които 
отговарят за извършване на проверки, 
регистрация и одобрение на превозното 
средство, центровете за прегледи и 
производителите на превозни средства.

Комисията проучва осъществимостта, 
разходите и ползите от създаването на
метод за улесняване на достъпа до
информация относно резултатите 
от проверките на техническата 
изправност, отчитанията на 
километропоказателите и 
информацията относно 
регистрацията на моторните 
превозни средства между 
компетентните органи на държавите 
членки, които отговарят за извършване 
на проверки, регистрация и одобрение 
на превозното средство, центровете за 
прегледи и производителите на 
превозни средства. Комисията се 
възползва от съществуващите 
информационни решения по 
отношение на обществено достъпни 
данни;

Or. en

Обосновка

Това изменение предлага да се проучи взаимният достъп до информация от 
проверките в целия ЕС, въз основа на информацията, която много държави членки 
вече са предоставили онлайн, за да намалят разходите и избегнат дублирането. 
Компетентните органи в други държави членки вече имат достъп до тази 
информация, а проучването за осъществимостта следва да се съсредоточи върху 
минималната необходима информация.

Изменение 13
Предложение за регламент
Член 18 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 18 a
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Докладване
До [пет години от датата на влизане 
в сила на настоящия регламент] 
Комисията представя на Европейския 
парламент и на Съвета доклад 
относно прилагането на настоящия 
регламент и последиците от него, по-
специално по отношение на 
ефективния характер на 
разпоредбите относно обхвата, 
честотата на проверките и 
резултатите от проучването на 
осъществимостта на въвеждането 
на електронна платформа с 
информация за превозните средства, 
посочена в член 15, и въвеждането на 
взаимно признаване на 
удостоверенията за техническа 
изправност. В доклада ще бъде 
анализирана и евентуалната 
необходимост от актуализиране на 
приложенията към този регламент, в 
контекста на техническия напредък 
и техническите практики. Този 
доклад се представя след консултация 
с комитета по член 16 и се 
придружава, ако е необходимо, от 
законодателни предложения;

Or. en

Обосновка

Предложението за клауза за преразглеждане е ключов механизъм за надзор за 
гарантиране на ефективното въвеждане на предложения регламент и за 
гарантиране, че са предоставени максимални ползи на потребителите и 
предприятията на единния пазар.

Изменение 14
Предложение за регламент
Член 19 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Всяка държава членка предприема 
необходимите мерки, за да гарантира, че 
манипулацията или вмешателството във 

2. Всяка държава членка предприема 
необходимите мерки, за да гарантира, че 
манипулацията или вмешателството във 
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връзка с километропоказателя се счита 
за правонарушение и се наказва с 
ефективни, съразмерни, възпиращи и 
недискриминационни санкции.

връзка с километропоказателя се счита 
за правонарушение и се наказва с 
ефективни, съразмерни, възпиращи и 
недискриминационни санкции, с 
изключение на възходящи корекции 
при отчитането на 
километропоказателите, одобрени 
от контролен център или 
компетентните органи за корекция 
преди незаконни манипулации.

Or. en

Обосновка

Това изменение гарантира, че в случаите, когато километропоказателят на 
превозното средство е бил незаконно манипулиран, това би могло да бъде 
законосъобразно коригирано с повишение от контролните центрове или 
компетентните органи, за да се гарантира, че засегнатите превозни средства не са 
били ефективно заличени и могат да преминат периодични технически прегледи в 
бъдеще.

Изменение 15
Предложение за регламент
Приложение 2 – част 1 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

при извънредни ситуации, когато 
специфичното конструиране на 
превозното средство не е съвместимо 
с прилагането на методите за 
изпитване, заложени в това 
приложение, проверките се 
извършват в съответствие със 
специфичните алтернативни методи 
за изпитване, препоръчани от 
компетентните органи на 
държавата членка. Всеки използван 
метод за изпитване, който не е 
посочен в настоящото приложение, 
трябва да бъде писмено одобрен от 
подходящ компетентен орган;

Or. en
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Обосновка

Определени превозни средства, като бързоходните трактори и превозните средства с 
ремаркета, могат да бъдат особено трудни за изпитване поради характеристиките 
на конструирането им или тъй като центровете за прегледи са толкова отдалечени, 
че цената за обновяването на техническото оборудване, за да бъдат отчетени някои 
рядко срещани превозни средства, би била несъизмерима.  Поради това алтернативни 
и нестандартни методи за изпитване, които въпреки това са ясно одобрени от 
съответните компетентни органи, трябва да бъдат на разположение.


