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Изменение 10
Доминик Власто, Кристин Дьо Верак, Петри Сарвама, Жан-Пиер Оди, Доминик 
Рике, Джим Хигинс, Шон Кели, Иво Белет

Предложение за регламент
Заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Предложение за Предложение за
РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

ДИРЕКТИВА 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

относно периодичните проверки на 
техническата изправност на моторните 
превозни средства и техните ремаркета 
и за отмяна на Директива 2009/40/ЕО
(Настоящото изменение се отнася за 
целия текст. Приемането му ще 
наложи да се нанесат съответните 
промени в целия текст.)

Or. fr

Обосновка

Съгласно  принципа на субсидиарност и в съответствие с предходното европейско 
законодателство относно проверките на техническата изправност на моторните 
превозни средства и техните ремаркета настоящият акт следва да бъде под 
формата на директива, а не на регламент.

Изменение 11
Жан-Пиер Оди, Шон Кели, Иво Белет

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) В ЕС са приети редица технически 
стандарти и изисквания за безопасност 
на превозните средства. Необходимо е 
обаче посредством режим на 
периодични проверки на техническата 
изправност да се гарантира, че след 

(4) В ЕС са приети редица технически 
стандарти и изисквания за безопасност 
на превозните средства. Необходимо е 
обаче посредством режим на 
периодични проверки на техническата 
изправност да се гарантира, че след 
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пускането им на пазара превозните 
средства продължават да съответстват 
на стандартите за безопасност през 
целия си жизнен цикъл. Този режим 
следва да се прилага по отношение на 
категории превозни средства, както е 
определено в Директива 2002/24/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
18 март 2002 г. относно типовото 
одобрение на дву- и триколесни 
моторни превозни средства и за отмяна 
на Директива 92/61/ЕИО, Директива 
2007/46/ЕО на Европейския парламент и 
на Съвета от 5 септември 2007 г. за 
създаване на рамка за одобрение на 
моторни превозни средства и техните 
ремаркета, както и на системи, 
компоненти и отделни технически 
възли, предназначени за такива 
превозни средства и на Директива 
2003/37/ЕО на Европейския парламент и 
на Съвета от 26 май 2003 г. относно 
типовото одобрение на селскостопански 
или горски трактори, на техните 
ремаркета и на теглително-прикачно 
оборудване, заедно с техните системи, 
компоненти и обособени технически 
възли, и за отмяна на Директива 
74/150/ЕИО.

пускането им на пазара превозните 
средства продължават да съответстват 
на стандартите за безопасност през 
целия си жизнен цикъл. Държавите 
членки биха могли да въведат 
национални изисквания във връзка с 
проверките на техническата 
изправност на категориите превозни 
средства, определени в Директива 
2002/24/ЕО на Европейския парламент и 
на Съвета от 18 март 2002 г. относно 
типовото одобрение на дву- и 
триколесни моторни превозни средства.
Този режим следва да се прилага по 
отношение на категории превозни 
средства, определени в Директива 
2007/46/ЕО на Европейския парламент и 
на Съвета от 5 септември 2007 г. за 
създаване на рамка за одобрение на 
моторни превозни средства и техните 
ремаркета, както и на системи, 
компоненти и отделни технически 
възли, предназначени за такива 
превозни средства, и на Директива 
2003/37/ЕО на Европейския парламент и 
на Съвета от 26 май 2003 г. относно 
типовото одобрение на селскостопански 
или горски трактори, на техните 
ремаркета и на теглително-прикачно 
оборудване, заедно с техните системи, 
компоненти и обособени технически 
възли.

Or. fr

Изменение 12
Клод Тюрмес
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 5 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5a) Настоящият регламент 
предвижда проверка на екологичните 
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показатели на превозните средства 
съгласно съответното 
законодателство на Съюза, по-
специално във връзка с шума и 
емисиите на газове. 

Or. en

Изменение 13
Доминик Власто, Кристин Дьо Верак, Гастон Франко, Жан-Пиер Оди, Георгиос 
Кумуцакос, Мишел Дантен, Джим Хигинс, Шон Кели

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Солидни резултати от 
разследвания показват, че 8 % от 
произшествията с мотоциклети се 
дължат на или са свързани с 
технически неизправности. 
Мотоциклетистите са групата от 
участници в движението по 
пътищата с най-голям риск за 
безопасността, с тенденция към 
нарастване на броя на смъртните 
случаи. Водачите на мотопеди са 
непропорционално многобройни сред 
жертвите, със загинали по 
пътищата над 1 400 водачи през 
2008 г. Обхватът на превозните 
средства, които следва да подлежат 
на проверка, трябва следователно да 
бъде разширен така, че да включва 
групата на участниците в 
движението по пътищата с най-
висок риск — дву- и триколесните 
моторни превозни средства.

заличава се

Or. fr

Обосновка

Съгласно принципите на субсидиарност и пропорционалност държавите членки 
следва да могат по своя преценка да решават дали да добавят в обхвата на 
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проверките на техническата изправност дву- и триколесните моторни превозни 
средства.

Изменение 14
Жан-Пиер Оди, Шон Кели, Иво Белет

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Солидни резултати от 
разследвания показват, че 8 % от 
произшествията с мотоциклети се 
дължат на или са свързани с технически 
неизправности. Мотоциклетистите 
са групата от участници в 
движението по пътищата с най-
голям риск за безопасността, с 
тенденция към нарастване на броя на 
смъртните случаи. Водачите на 
мотопеди са непропорционално 
многобройни сред жертвите, със 
загинали по пътищата над 1 400 водачи 
през 2008 г. Обхватът на превозните 
средства, които следва да подлежат 
на проверка, трябва следователно да 
бъде разширен така, че да включва 
групата на участниците в 
движението по пътищата с най-
висок риск — дву- и триколесните 
моторни превозни средства.

(7) Констатациите от проучванията, 
свързани с произшествията с 
мотоциклети, които се дължат на 
технически неизправности или са 
свързани с такива, се различават в 
значителна степен. Като цяло се 
отчита, че водачите на 
мотоциклети поддържат правилно 
своето превозно средство и че 
произшествията, свързани с 
техническото състояние на 
мотоциклетите, са малко на брой.
Водачите на мотопеди са 
непропорционално многобройни сред 
жертвите, като над 1 400 водачи са 
загинали по пътищата през 2008 г.

Or. fr

Изменение 15
Кент Йоансон

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Солидни резултати от разследвания (7) Солидни резултати от разследвания 
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показват, че 8 % от произшествията с 
мотоциклети се дължат на или са 
свързани с технически неизправности. 
Мотоциклетистите са групата от 
участници в движението по пътищата с 
най-голям риск за безопасността, с 
тенденция към нарастване на броя на 
смъртните случаи. Водачите на 
мотопеди са непропорционално 
многобройни сред жертвите, със 
загинали по пътищата над 1 400 
водачи през 2008 г. Обхватът на 
превозните средства, които следва да 
подлежат на проверка, трябва 
следователно да бъде разширен така, че 
да включва групата на участниците в 
движението по пътищата с най-висок 
риск — дву- и триколесните моторни 
превозни средства.

показват, че 8 % от произшествията с 
мотоциклети се дължат на технически 
неизправности или са свързани с 
такива. Мотоциклетистите са групата 
от участници в движението по пътищата 
с най-голям риск за безопасността, с 
тенденция към нарастване на броя на 
смъртните случаи. Обхватът на 
превозните средства, които следва да 
подлежат на проверка, трябва 
следователно да бъде разширен така, че 
да включва групата на участниците в 
движението по пътищата с най-висок 
риск — дву- и триколесните моторни 
превозни средства. Мотопедите, 
въпреки че броят на произшествията 
с тях, довели до смъртни случаи, е 
непропорционално висок, не следва да 
се включват, тъй като един толкова 
широк обхват на  периодичните 
проверки на техническата 
изправност би бил непрактичен и би 
бил в разрез с принципа на 
пропорционалност.

Or. en

Обосновка

Включването на мотопедите би било непрактично. Например един водач на мотопед, 
живеещ в селски район, би се наложило да пътува на дълго разстояние по главни 
пътища, за да стигне до мястото на извършване на периодичната проверка на 
техническата изправност. По този начин водачът би изложил себе си и други лица на 
ненужен риск.

Изменение 16
Бернд Ланге

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Относно превозни средства, които 
представляват исторически интерес,
същите трябва да опазват наследството 

(9) Превозни средства, които 
представляват исторически интерес, 
трябва да опазват наследството от 
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от епохата, в която са били 
конструирани, и се счита че се ползват 
рядко по обществени пътища, следва 
да се даде възможност на държавите 
членки да разширяват периода, в който 
да бъде извършвана проверка на 
техническата изправност на тези 
превозни средства. Следва също така 
държавите членки да регулират 
проверките на техническата изправност 
на други видове специализирани 
превозни средства.

епохата, в която са били конструирани. 
Те представляват културно 
наследство и се използват нередовно 
като превозно средство за 
ежедневието. По тази причина следва 
да се даде възможност на държавите 
членки да определят по своя преценка
периода, в който да бъде извършвана 
проверка на техническата изправност на 
тези превозни средства. Това право 
обаче не трябва да доведе до 
прилагане на по-строги стандарти от 
определените първоначално за 
превозното средство. Следва също 
така държавите членки да регулират 
проверките на техническата изправност 
на други видове специализирани 
превозни средства.

Or. de

Обосновка

Превозни средства, които са от историческо значение, са културно наследство и се 
използват нередовно като превозно средство за ежедневието. Поради това за тях 
трябва да важат други правила.

Изменение 17
Жан-Пиер Оди, Шон Кели, Иво Белет

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Проверката на техническата 
изправност е суверенна дейност и 
следователно трябва да бъде 
извършвана от държавите членки или от 
оправомощени лица под техен надзор. 
Държавите членки следва да продължат 
да носят отговорност за проверките на 
техническата изправност във всички 
случаи, дори ако националната система 
дава възможност за оправомощаване на 
частни лица, включително такива, 

(10) Проверката на техническата 
изправност е суверенна дейност и 
следователно трябва да бъде 
извършвана от държавите членки или от 
оправомощени лица под техен надзор. 
Държавите членки следва да продължат 
да носят отговорност за организацията 
на проверките на техническата 
изправност във всички случаи, дори ако 
националната система дава възможност 
за оправомощаване на частни лица, 
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ангажирани с извършване на ремонти. включително такива, ангажирани с 
извършване на ремонти.

Or. fr

Изменение 18
Холгер Крамер

Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Честотата на проверките следва да 
бъде адаптирана в съответствие с типа 
превозно средство и с неговия пробег.
Съществува по-голяма вероятност 
дадено превозно средство да прояви 
технически неизправности след 
достигане на определена възраст и —
особено при интензивно използване —
след определен пробег. Поради това е 
целесъобразно да се увеличи 
честотата на проверките за по-стари 
превозни средства и за превозни 
средства с голям пробег.

(17) Честотата на проверките следва да 
бъде адаптирана в съответствие с типа 
превозно средство. Съществува по-
голяма вероятност дадено превозно 
средство да прояви технически 
неизправности след достигане на 
определена възраст. Поради това е 
целесъобразно при по-стари превозни 
средства да се извършват периодични 
проверки.

Or. de

Изменение 19
Кришианис Каринш

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 

(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 на осигуряването на подходящо 
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последващо наблюдение след 
проверката на техническата изправност 
държавите членки следва да събират и 
съхраняват тази информация в база 
данни.

последващо наблюдение след 
проверката на техническата изправност 
държавите членки следва да събират и 
съхраняват тази информация в база 
данни. По възможност на 
заинтересованите страни следва да се 
предостави и електронна версия на 
удостоверението за техническа 
изправност, като се спазва защитата 
на личните данни.

Or. en

Изменение 20
Кришианис Каринш

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 в 
размер на няколко милиарда евро 
годишно и до неправилна оценка на 
техническата изправност на превозното 
средство. С цел борба с измамите с 
километропоказателите записването на 
пробега и предоставянето на тези 
данни на разположение на 
заинтересованите страни в рамките 
на целия Съюз би улеснило 
откриването на вмешателство или 
манипулация на километропоказателя. 
Държавите членки следва да 
предоставят на разположение 
показанието на 
километропоказателя чрез 
електронен обмен на информация, 
като се спазва защитата на личните 
данни.

Or. en
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Изменение 21
Иво Белет

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 в рамките на 
една държава, докато този процент е 
много по-висок при трансграничните 
продажби, 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. Държавите 
членки могат да контролират 
истинността на показанията на 
километропоказателите по време на 
целия жизнен цикъл на превозното 
средство с помощта на централни 
бази данни, в които се записват 
актуалните показания на 
километропоказателите, 
регистрирани при отделните 
участници (търговци, автосервизи, 
центрове за извършване на прегледи за 
проверка на техническата 
изправност). Измамите с 
километропоказателите следва също 
така по-систематично да бъдат 
третирани като правонарушение, 
подлежащо на наказание.



PE507.985v01-00 12/42 AM\930989BG.doc

BG

Or. nl

Изменение 22
Кришианис Каринш

Предложение за регламент
Съображение 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) Проверката на техническата 
изправност е част от по-широка схема, 
регулираща превозните средства през 
целия им жизнен цикъл от одобрението 
през регистрациите и проверките до 
разкомплектоването му. Разработването 
и взаимосвързаността на националните 
електронни бази данни за превозни 
средства и тези на производителите по 
принцип следва да допринесат за 
подобряване на ефективността на цялата 
административна верига, свързана с 
превозните средства, както и за 
намаляване на разходите и на 
административната тежест. За тази цел
Комисията следва да извърши 
проучване относно осъществимостта, 
разходите и ползите от създаването на 
Европейска електронна платформа с 
информация за превозните средства.

(25) Проверката на техническата 
изправност е част от по-широка схема, 
регулираща превозните средства през 
целия им жизнен цикъл от одобрението 
през регистрациите и проверките до 
разкомплектоването му. Разработването 
и взаимосвързаността на националните 
електронни бази данни за превозни 
средства и тези на производителите по 
принцип следва да допринесат за 
подобряване на ефективността на цялата 
административна верига, свързана с 
превозните средства, както и за 
намаляване на разходите и на 
административната тежест. Комисията 
следва да извърши проучване относно 
осъществимостта, разходите и ползите 
от създаването на Европейска 
електронна платформа с информация за 
превозните средства, както и относно 
възможностите за по-голяма 
функционалност на съществуващите 
системи за обмен на информация, с 
цел в платформата да се включи 
обменът на показанията на 
километропоказателите и да се 
проучат възможностите за 
допълнително разширяване на обмена 
на информация.

Or. en

Изменение 23
Жан-Пиер Оди, Шон Кели
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Предложение за регламент
Съображение 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30) Настоящият регламент зачита 
основните права и спазва 
принципите, признати по-конкретно 
от Хартата на основните права на 
Европейския съюз, както е посочено в 
член 6 от Договора за Европейския 
съюз,

заличава се

Or. fr

Изменение 24
Жан-Пиер Оди, Шон Кели, Иво Белет

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Настоящият регламент се прилага за 
моторни превозни средства, чиято 
конструктивна скорост надвишава 25 
km/h, от следните категории, както е 
посочено в Директива 2002/24/ЕО,
Директива 2007/46/ЕО и Директива 
2003/37/ЕО:

1. Настоящият регламент се прилага за 
моторни превозни средства, чиято 
конструктивна скорост надвишава 25 
km/h, от следните категории, както е 
посочено в Директива 2007/46/ЕО и 
Директива 2003/37/ЕО:

Or. fr

Изменение 25
Марита Улвског

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – тире 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

– ремаркета и полуремаркета, чиято 
максимална допустима маса не 

заличава се
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превишава 3 500 kg — категории О1 и 
О2,

Or. en

Изменение 26
Марита Улвског

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – тире 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

– двуколесни или триколесни превозни 
средства — категории L1e, L2e, L3e, 
L4e, L5e, L6e и L7e,

заличава се

Or. en

Изменение 27
Доминик Власто, Кристин Дьо Верак, Гастон Франко, Петри Сарвама, Жан-Пиер 
Оди, Мишел Дантен, Доминик Рике, Джим Хигинс, Шон Кели, Иво Белет, 
Георгиос Кумуцакос

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – тире 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

– двуколесни или триколесни превозни 
средства — категории L1e, L2e, L3e, 
L4e, L5e, L6e и L7e,

заличава се

Or. fr

Обосновка

Съгласно принципите на субсидиарност и пропорционалност държавите членки 
следва да могат по своя преценка да решават дали да добавят в обхвата на 
проверките на техническата изправност дву- и триколесните моторни превозни 
средства.
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Изменение 28
Кент Йоансон

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – тире 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

– двуколесни или триколесни превозни 
средства — категории L1e, L2e, L3e, 
L4e, L5e, L6e и L7e,

– двуколесни или триколесни превозни 
средства — категории L3e, L4e, L5e, L6e 
и L7e,

Or. en

Обосновка

Включването на мотопедите би било непрактично. Например един водач на мотопед, 
живеещ в селски район, би се наложило да пътува на дълго разстояние по главни 
пътища, за да стигне до мястото на извършване на периодичната проверка на 
техническата изправност. По този начин водачът би изложил себе си и други лица на 
ненужен риск. Освен това, това би довело до ненужна административна тежест.

Изменение 29
Жан-Пиер Оди, Шон Кели, Иво Белет

Предложение за регламент
Член 2 – тире 4 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

– двуколесни или триколесни превозни 
средства — категории L1e, L2e, L3e, 
L4e, L5e, L6e и L7e,

Or. fr

Обосновка

Проверките на техническата изправност на двуколесните моторни превозни 
средства подлежат, както и понастоящем, на принципа на субсидиарност, като 
държавите членки могат да въвеждат изисквания на национално равнище в своето 
законодателство.

Изменение 30
Марита Улвског
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Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

– превозни средства, които 
представляват исторически интерес,

– превозни средства от историческо 
значение,

Or. en

Изменение 31
Марита Улвског

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – точка 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) „двуколесни или триколесни 
моторни превозни средства“ означава 
всяко превозно средство на две колела 
с или без кош, триколки и 
четириколки;

заличава се

Or. en

Изменение 32
Марита Улвског

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 от историческо 
значение“ означава всяко превозно 
средство, което отговаря на следното 
условие:

Or. en



AM\930989BG.doc 17/42 PE507.985v01-00

BG

Изменение 33
Даниел ван дер Ступ

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

– произведено е най-малко преди 30
години,

– произведено е най-малко преди 25
години,

Or. nl

Изменение 34
Марита Улвског

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 35
Бернд Ланге

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;

– поддържа се или се реставрира чрез 
използване на резервни части, които 
възпроизвеждат историческите 
елементи на превозното средство или 
датират от съответния период;

Or. de
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Обосновка

Превозни средства, които представляват исторически интерес, са културен обект. 
Ето защо трябва да бъдат изяснени  и изискванията по отношение на дефиницията. 
Действително исторически превозни средства са свидетелство за историческото 
развитие. Определението в настоящия регламент е първата дефиниция за 
исторически превозни средства в европейското законодателство. Тъй като това 
определение може да се използва занапред в законодателни текстове, от голямо 
значение е към него да се подходи особено еднозначно.

Изменение 36
Марита Улвског

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 37
Бернд Ланге

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

– техническите характеристики на 
основните му съставни части като 
двигател, спирачна уредба, кормилно 
управление, тип автомобил или 
окачване са непроменени или датират 
от съответния период,

Or. de
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Изменение 38
Марита Улвског

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 39
Бернд Ланге

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

– няма промяна по отношение на 
външния си вид;

– външният му вид е непроменен или 
съответства на вида от съответния 
период;

Or. de

Изменение 40
Бернд Ланге

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – точка 7 – тире 4 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

– за датиращи от съответния период 
се считат:
промени, които в рамките на десет 
години след производството на 
автомобила са били възможни от 
правна и техническа гледна точка,

Or. de
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Изменение 41
Холгер Крамер

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – точка 9

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 дали 
дадено превозно средство притежава 
необходимата функционалност за 
участие в движението по пътищата 
по отношение на неговите
характеристики, свързани с 
безопасността и опазването на околната 
среда;

Or. de

Обосновка

Определението следва да отразява по-ясно целта на проверката – безупречното 
функциониране на системите за безопасност и опазване на околната среда на 
превозното средство.

Изменение 42
Бернд Ланге

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – точка 9

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 

(9) „проверка на техническата 
изправност“ означава проверка на 
функционалността на частите и 
елементите на дадено превозно 
средство. при нея се извършва проверка 
дали те съответстват на неговите 
свързани с безопасността и опазването 
на околната среда характеристики при 
одобрението, първоначалната 
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модернизирането; регистрация или въвеждането в 
експлоатация или модернизирането;
проверката не включва всеобхватна 
проверка на типовото одобрение на 
резервните части.

Or. de

Обосновка

Извършването на периодична проверка на техническата изправност има за цел да 
провери функционалността на превозното средство, а не типовото одобрение. 
Практически това не е възможно, тъй като някои резервни части са монтирани 
така, че не може да бъдат проверени. Само ако са монтирани резервни части без 
типово одобрение, които явно накърняват безопасността и екологичните 
характеристики на превозното средство, това може да се счита за неизправност. 
Свободата на снабдяване с резервни части не би трябвало да се ограничава косвено.

Изменение 43
Иво Белет

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – точка 16 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16a) „база данни за показанията на 
километропоказателите“ означава 
база данни, създадена от държавата 
членка, в която се съхраняват 
показанията на 
километропоказателите на 
превозните средства, регистрирани в 
тази държава членка;

Or. nl

Изменение 44
Силвия-Адриана Цикъу

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

1. Моторните превозни средства и 
техните ремаркета периодично се 
проверяват в съответствие с настоящия 
регламент в държавата членка, в 
която са регистрирани.

1. Моторните превозни средства и 
техните ремаркета периодично се 
проверяват в съответствие с настоящия 
регламент в рамките на целия Съюз.

Or. ro

Обосновка

За поддържане на доброто функциониране на европейския вътрешен пазар трябва да 
е възможно проверките да се провеждат във всяка една държава – членка на 
Европейския съюз.

Изменение 45
Бернд Ланге

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, или, когато е приложимо, на 
компетентния орган, на 
автомобилните сервизи и 
производителите на изпитвателно 
оборудване, както и на всички 
заинтересовани лица
недискриминационен 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.

Or. de
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Обосновка

Достъпът до информация е от голямо значение за извършването на периодична 
проверка на техническата изправност. Поради това трябва да съществува 
възможност за недискриминационен достъп за всички заинтересовани лица, в 
съответствие със законодателството относно  бордовите диагностични системи 
(БДС). Гарантирането му е необходимо за осигуряване на лоялна конкуренция.

Изменение 46
Марита Улвског

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

– Превозни средства от категории 
L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e и L7e: 
четири години след датата на 
първоначална регистрация на 
превозното средство, след това —
след две години, а след това — всяка 
година;

заличава се

Or. en

Изменение 47
Доминик Власто, Кристин Дьо Верак, Гастон Франко, Жан-Пиер Оди, Мишел 
Дантен, Доминик Рике, Джим Хигинс, Шон Кели, Иво Белет, Георгиос Кумуцакос

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

– Превозни средства от категории 
L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e и L7e: 
четири години след датата на 
първоначална регистрация на 
превозното средство, след това —
след две години, а след това — всяка 
година;

заличава се

Or. fr
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Обосновка

Съгласно принципите на субсидиарност и пропорционалност държавите членки 
следва да могат по своя преценка да решават дали да добавят в обхвата на 
проверките на техническата изправност дву- и триколесните моторни превозни 
средства.

Изменение 48
Холгер Крамер

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

– Превозни средства от категории L1e, 
L2e, L3e, L4e, L5e, L6e и L7e: четири 
години след датата на първоначална 
регистрация на превозното средство,
след това — след две години, а след 
това — всяка година;

– Превозни средства от категории L3e, 
L4e, L5e, L6e и L7e: четири години след 
датата на първоначална регистрация на 
превозното средство, а след това на 
всеки две години;

Or. de

Обосновка

Честотата на проверка на мотоциклетите следва да бъде съобразена с финансовата 
и административната тежест за притежателите на мотоциклети. Прилага се 
принципът на субсидиарност, тъй като предложението не попада в изключителната 
компетентност на ЕС. По отношение на  мотоциклети и мотопеди с максимална 
скорост до 45 км/ч следва и занапред въпросът, дали за тези превозни средства да се 
извършва периодична проверка на техническата изправност, да се решава по преценка 
на държавите членки.

Изменение 49
Силвия-Адриана Цикъу

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

– Превозни средства от категории L1e, 
L2e, L3e, L4e, L5e, L6e и L7e: четири 
години след датата на първоначална 

– Превозни средства от категории L1e, 
L2e, L3e, L4e, L5e, L6e и L7e: четири 
години след датата на първоначална 
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регистрация на превозното средство, 
след това — след две години, а след 
това — всяка година;

регистрация на превозното средство,
след това — след две години;

Or. ro

Изменение 50
Доминик Власто, Кристин Дьо Верак, Гастон Франко, Петри Сарвама, Мишел 
Дантен, Доминик Рике, Джим Хигинс, Шон Кели

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

– Превозни средства от категории M1, 
N1 и O2: четири години след датата на 
първоначална регистрация на 
превозното средство, след това — след
две години, а след това — всяка 
година;

– Превозни средства от категории M1, 
N1 и O2: четири години след датата на 
първоначална регистрация на 
превозното средство, а след това на 
всеки две години;

Or. fr

Обосновка

Съгласно принципите на субсидиарност и пропорционалност държавите членки 
следва да могат по своя преценка да решават дали да предвидят по-чести проверки на 
техническата изправност на превозните средства от категории M1, N1 и O2.

Изменение 51
Холгер Крамер

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

– Превозни средства от категории M1, 
N1 и O2: четири години след датата на 
първоначална регистрация на 
превозното средство, след това — след 
две години, а след това — всяка година;

– Превозни средства от категории M1, 
N1 и O2: четири години след датата на 
първоначална регистрация на 
превозното средство, а след това на 
всеки две години;
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Or. de

Обосновка

Интервалите на извършване на периодична проверка на техническата изправност 
според формулата „4+2+2“ са подходящи и достатъчни за категории M1, N1 и O2 с 
цел осигуряване на пътната безопасност.

Изменение 52
Силвия-Адриана Цикъу

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

– Превозни средства от категории M1, 
N1 и O2: четири години след датата на 
първоначална регистрация на 
превозното средство, след това — след 
две години, а след това — всяка 
година;

– Превозни средства от категории M1, 
N1 и O2: четири години след датата на 
първоначална регистрация на 
превозното средство, след това — след 
две години;

Or. ro

Изменение 53
Бернд Ланге

Предложение за регламент
Член 5 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В случаите, когато превозно 
средство от категориите M1 или N1 е 
достигнало пробег от 160 000 km на 
първата проверка на техническата 
изправност след първоначалната 
регистрация на превозното средство, 
след това то подлежи на ежегодна 
проверка на техническата 
изправност.

заличава се

Or. de
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Обосновка

Като се има предвид, че средният пробег на съвременните превозни средства от 
категории М1 и N1 се е увеличил без значително влошаване на характеристиките им 
по отношение на безопасността и опазването на околната среда, и като се имат 
предвид техническите възможности за манипулиране на километропоказателя, 
честотата на проверките не би следвало да се обвързва с показанието на 
километропоказателя.

Изменение 54
Холгер Крамер

Предложение за регламент
Член 5 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В случаите, когато превозно 
средство от категориите M1 или N1 е 
достигнало пробег от 160 000 km на 
първата проверка на техническата
изправност след първоначалната 
регистрация на превозното средство, 
след това то подлежи на ежегодна 
проверка на техническата 
изправност.

заличава се

Or. de

Обосновка

Изискването за ежегодно извършване на проверка на техническата изправност на 
леки автомобили с пробег над 160 000 км с цел повишаване на пътната безопасност е 
прекомерно и непропорционално.

Изменение 55
Доминик Власто, Кристин Дьо Верак, Гастон Франко, Георгиос Кумуцакос, Джим 
Хигинс, Шон Кели

Предложение за регламент
Член 5 - параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В случаите, когато превозно 
средство от категориите M1 или N1 е 
достигнало пробег от 160 000 km на 
първата проверка на техническата 
изправност след първоначалната 
регистрация на превозното средство, 
след това то подлежи на ежегодна 
проверка на техническата 
изправност.

заличава се

Or. fr

Обосновка

Съгласно принципите на субсидиарност и пропорционалност държавите членки 
следва да могат по своя преценка да решават дали да предвидят по-чести проверки на 
техническата изправност на превозните средства от категории M1 и N1.

Изменение 56
Клод Тюрмес
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 5 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В случаите, когато превозно средство 
от категориите M1 или N1 е достигнало 
пробег от 160 000 km на първата 
проверка на техническата изправност 
след първоначалната регистрация на 
превозното средство, след това то 
подлежи на ежегодна проверка на 
техническата изправност.

2. В случаите, когато превозно средство 
от категориите M1 или N1 е достигнало 
пробег от 140 000 km на първата 
проверка на техническата изправност 
след първоначалната регистрация на 
превозното средство, след това то 
подлежи на ежегодна проверка на 
техническата изправност.

Or. en

Изменение 57
Силвия-Адриана Цикъу
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Предложение за регламент
Член 5 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В случаите, когато превозно средство 
от категориите M1 или N1 е достигнало 
пробег от 160 000 km на първата 
проверка на техническата изправност 
след първоначалната регистрация на 
превозното средство, след това то 
подлежи на ежегодна проверка на 
техническата изправност.

2. В случаите, когато превозно средство 
от категориите M1 или N1 е достигнало 
пробег от 160 000 km на първата 
проверка на техническата изправност 
след първоначалната регистрация на 
превозното средство, след това то 
подлежи на всеки две години на
проверка на техническата изправност.

Or. ro

Изменение 58
Силвия-Адриана Цикъу

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 4 – тире 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

– в случай на промяна на титуляря на 
свидетелството за регистрация на 
превозното средство.

заличава се

Or. ro

Изменение 59
Жан-Пиер Оди, Шон Кели

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 4 – тире 3 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

– след извършването на крайпътна 
проверка.

Or. fr
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Изменение 60
Бернд Ланге

Предложение за регламент
Член 6 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. За всяка област по параграф 1,
компетентните органи на държавата 
членка или центърът за прегледи 
извършват проверка на техническата 
изправност, която обхваща най-малко 
позициите, с ползване на приложимия
за проверка на тези позиции метод, 
както е посочено в приложение II, точка 
3.

2. За всяка област по параграф 1 
компетентните органи на държавата 
членка или центърът за прегледи 
извършват проверка на техническата 
изправност, която обхваща най-малко 
позициите съгласно приложение II,
точка 3 При това става въпрос 
изключително за проверка на 
функционалността. Срещу резервни 
части и елементи без типово 
одобрение, които явно накърняват 
сигурността и/или екологичните 
характеристики на превозното 
средство, може да бъдат повдигнати 
възражения. Използва се 
приложимият за проверка на тези 
позиции метод, както е посочено в 
приложение ІІ, точка 3.

Or. de

Обосновка

Извършването на периодична проверка на техническата изправност има за цел да 
провери функционалността на превозното средство, а не типовото одобрение на 
резервните части. Практически това не е възможно, тъй като някои резервни части 
са монтирани така, че не може да бъдат проверени. Само ако са монтирани резервни 
части без типово одобрение, които явно ограничават безопасността и екологичните 
характеристики, може да се повдигнат възражения. Свободата на снабдяване с 
резервни части не би трябвало да се ограничава косвено.

Изменение 61
Клод Тюрмес
от името на групата Verts/ALE

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

– значителни неизправности, които 
могат да окажат сериозно отрицателно 
въздействие върху безопасността на 
превозното средство или да породят 
риск за други участници в движението 
по пътищата, или други по-значителни 
несъответствия,

– значителни неизправности, които 
могат да окажат сериозно отрицателно 
въздействие върху безопасността на 
превозното средство или да породят 
риск за други участници в движението 
по пътищата, или неизправности, 
които представляват нарушение на 
съответните норми за шумовите и 
газовите емисии, по-специално 
емисиите на NOx и CO2, или други по-
значителни несъответствия,

Or. en

Изменение 62
Кришианис Каринш

Предложение за регламент
Член 8 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. За проверката на показанието на 
километропоказателя и в случаите, 
когато тази информация не е била 
съобщена по електронен път след 
предходната проверка на 
техническата изправност,
проверяващият изисква от лицето, 
представящо превозното средство за 
проверка, да покаже удостоверението, 
издадено след предходната проверка на 
техническата изправност.

4. За проверката на показанието на 
километропоказателя, ако обичайно 
има монтиран такъв, информацията 
от предходната проверка на 
техническата изправност се 
предоставя на проверяващия по 
електронен път. До въвеждането на 
електронен трансфер на информация 
проверяващият изисква от лицето, 
представящо превозното средство за 
проверка, да покаже удостоверението, 
издадено след предходната проверка на 
техническата изправност. Показанието 
на километропоказателя, отчетено 
по време на последната проверка на 
техническата изправност, се 
предоставя по електронен път на 
заинтересованите страни. Тази 
информация не съдържа лични данни.

Or. en
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Изменение 63
Бернд Ланге

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Удостоверенията за техническа 
изправност се признават взаимно от 
всички държави членки за целите на 
пререгистрацията на превозно 
средство, прехвърлено от една 
държава членка в друга, при условие че 
удостоверението отговаря на 
изискванията на държавата членка 
по пререгистрация относно 
честотата на проверките. Базата за 
това е наличието във всички държави 
членки на проверки, отговарящи на 
еднакви стандарти.

Or. de

Обосновка

Взаимното признаване е разумно и при пререгистрации и трансгранични продажби. За 
тази цел във всички държави – членки на ЕС, трябва да са валидни сравними 
стандарти. Базата за това е наличието във всички държави членки на проверки, 
отговарящи на еднакви стандарти.

Изменение 64
Иво Белет

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Центърът за прегледи или 
съответно компетентният орган, 
извършил прегледа за проверка на 
техническата изправност, препраща 
регистрираното показание на 
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километропоказателя към базата 
данни за показанията на 
километропоказателите, ако е 
целесъобразно.

Or. nl

Изменение 65
Доминик Власто, Кристин Дьо Верак, Гастон Франко, Петри Сарвама, Георгиос 
Кумуцакос, Мишел Дантен, Доминик Рике, Джим Хигинс, Шон Кели

Предложение за регламент
Член 9 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В случай на значителни 
неизправности компетентният орган 
взема решение за условията, при които 
превозното средство може да бъде 
експлоатирано преди да му бъде 
извършена друга проверка на 
техническата изправност. Тази проверка 
се извършва в срок от шест седмици 
след първоначалната проверка.

2. В случай на значителни 
неизправности компетентният 
национален орган може да вземе
решение за условията, при които 
превозното средство може да бъде 
експлоатирано, преди да му бъде 
извършена друга проверка на 
техническата изправност.

Or. fr

Обосновка

Съгласно принципа на субсидиарност спирането от движение на определени превозни 
средства е от компетентността на държавите членки; следователно 
компетентните национални органи са тези, които вземат решения по своя преценка 
по тези въпроси.

Изменение 66
Доминик Власто, Кристин Дьо Верак, Гастон Франко, Петри Сарвама, Георгиос 
Кумуцакос, Мишел Дантен, Доминик Рике, Джим Хигинс, Шон Кели

Предложение за регламент
Член 9 - параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В случай на опасни неизправности,
превозното средство не се използва по 
публично достъпните пътища и 
регистрацията му се отнема в 
съответствие с член 3а от Директива 
(ЕС) XXX на Европейския парламент и 
на Съвета за изменение на Директива 
1999/37/EO относно документите за 
регистрация на превозни средства, до
отстраняване на неизправностите и 
издаване на ново удостоверение за 
техническа изправност, доказващо че 
превозното средство е технически 
изправно.

3. В случай на опасни неизправности 
компетентният национален орган 
може да вземе решение, че превозното 
средство не може да се използва по 
публично достъпните пътища и че
регистрацията му се отнема в 
съответствие с член 3а от Директива 
(ЕС) XXX на Европейския парламент и 
на Съвета за изменение на Директива 
1999/37/EO относно документите за 
регистрация на превозни средства, до 
отстраняване на неизправностите и 
издаване на ново удостоверение за 
техническа изправност, доказващо, че 
превозното средство е технически 
изправно.

Or. fr

Обосновка

Съгласно принципа на субсидиарност спирането от движение на определени превозни 
средства е от компетентността на държавите членки; следователно 
компетентните национални органи са тези, които вземат решения по своя преценка 
по тези въпроси.

Изменение 67
Бернд Ланге

Предложение за регламент
Член 12 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Проверките на техническата 
изправност се извършват от 
проверяващи, които удовлетворяват 
минималните изисквания за 
професионална компетентност и 
обучение, посочени в приложение VI.

1. Проверките на техническата 
изправност се извършват от 
проверяващи, които удовлетворяват 
минималните изисквания за 
професионална компетентност и 
обучение, посочени в приложение VI. 
Държави членки, които прилагат по-
строги изисквания, следва да имат 
право да ги запазят.
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Or. de

Обосновка

За пръв път се поставят изисквания по отношение на квалификацията на 
проверяващите. Държави – членки на ЕС, определили по-високи стандарти, следва да 
имат правото да ги запазят.

Изменение 68
Бернд Ланге

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Държавите членки насърчават 
подходящо обучение на 
проверяващите в съответствие за 
изискванията за квалификацията им.

Or. de

Обосновка

В съответствие с изискванията за квалификация държавите членки следва да 
насърчават подходящо обучение.

Изменение 69
Бернд Ланге

Предложение за регламент
Член 12 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. При извършване на проверка на 
техническата изправност, 
проверяващият е свободен от конфликт 
на интереси, по-специално по 
отношение на икономическите, лични 
или семейни връзки с титуляря на 
регистрацията на превозното средство, 
подлежащо на проверка.

4. При извършване на проверка на 
техническата изправност, 
проверяващият е свободен от конфликт 
на интереси, по-специално по 
отношение на икономическите, лични 
или семейни връзки с титуляря на 
регистрацията на превозното средство, 
подлежащо на проверка. Това 
предполага съответни стандарти за 
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сертифициране, като се използва 
например съответният стандарт на 
ISO.

Or. de

Обосновка

За гарантиране на сравнимостта и независимостта на периодичната проверка на 
техническата изправност би трябвало в рамките на ЕС да се постигне единство по 
отношение на едни и същи стандарти за сертифициране, например съответният 
стандарт на ISO. 

Изменение 70
Иво Белет

Предложение за регламент
Член 15 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. 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.

1. Комисията проучва по какъв най-
ефикасен и най-ефективен начин
може да бъде създадена 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.

Or. nl

Изменение 71
Бернд Ланге

Предложение за регламент
Член 15 - параграф 1
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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 
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. 
Те следва да дават на всички 
заинтересовани лица възможност за 
недискриминационен достъп до 
информация за превозните средства.

Or. de

Обосновка

Достъпът до информация е от голямо значение за извършването на периодична 
проверка на техническата изправност. Поради това трябва да съществува 
възможност за недискриминационен достъп за всички заинтересовани лица, в 
съответствие със законодателството относно бордовите диагностични системи 
(БДС).

Изменение 72
Клод Тюрмес
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 15 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Въз основа на това проучване тя 
представя и извършва оценка на 
различни възможни варианти на 
политика, включително 
възможността за премахване на
изискването за документ за извършена 
проверка, предвидено в член 10. В 

Въз основа на това проучване тя 
представя предложения за повишаване 
на степента на оперативна 
съвместимост и стандартизация на 
електронните документи и премахва
изискването за документ за извършена 
проверка, предвидено в член 10. В 
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рамките на две години след датата, от 
която се прилага настоящият регламент, 
Комисията представя доклад пред 
Европейския парламент и Съвета 
относно резултатите от 
проучването и, ако е целесъобразно, 
прилага към него законодателно 
предложение.

рамките на две години след датата, от 
която се прилага настоящият регламент, 
Комисията представя целесъобразно 
законодателно предложение пред 
Европейския парламент и Съвета.

Or. en

Изменение 73
Иво Белет

Предложение за регламент
Член 15 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Въз основа на това проучване тя 
представя и извършва оценка на 
различни възможни варианти на 
политика, включително възможността за 
премахване на изискването за документ 
за извършена проверка, предвидено в 
член 10. В рамките на две години след 
датата, от която се прилага настоящият 
регламент, Комисията представя доклад 
пред Европейския парламент и Съвета 
относно резултатите от проучването и, 
ако е целесъобразно, прилага към него 
законодателно предложение.

2. Въз основа на това проучване тя 
представя и извършва оценка на 
различни възможни варианти на 
политика, включително възможността за 
премахване на изискването за документ 
за извършена проверка, предвидено в 
член 10 и за въвеждане на система за 
обмен на информация между 
държавите членки относно 
показанията на 
километропоказателите при 
трансгранични продажби. В рамките 
на две години след датата, от която се 
прилага настоящият регламент, 
Комисията представя доклад пред 
Европейския парламент и Съвета 
относно резултатите от проучването и, 
ако е целесъобразно, прилага към него 
законодателно предложение.

Or. nl

Изменение 74
Клод Тюрмес
от името на групата Verts/ALE



AM\930989BG.doc 39/42 PE507.985v01-00

BG

Предложение за регламент
Член 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 16 заличава се
Комитет по техническата 
изправност
1. Комисията се подпомага от 
комитет. Този комитет е комитет 
по смисъла на Регламент (ЕС) 
№ 182/2011.
2. При позоваване на настоящия 
параграф се прилага член 5 от 
Регламент (ЕС) № 182/2011. Когато 
становището на комитета трябва да 
бъде получено чрез писмена процедура, 
тази процедура се прекратява без 
резултат, когато в рамките на 
определения срок за предаване на 
становището председателят на 
комитета вземе такова решение или 
обикновено мнозинство от членовете 
на комитета поиска това.

Or. en

Изменение 75
Бернд Ланге

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1 – тире 2  а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

– изменение на приложенията в 
рамките на две години по отношение 
на следните изисквания:
– регистриране на неизправност в 
рамките на проверката, ако гумите 
не отговарят на съответните 
европейски изисквания.
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– за проверката на емисиите на 
азотни оксиди (NOx) и замърсяващи 
частици – въвеждане на съответни 
амбициозни референтни стойности 
под 8.2 „Емисии на отработени 
газове“ за навлизащите на пазара 
превозни средства EURO VI, 

Or. de

Изменение 76
Силвия-Адриана Цикъу

Предложение за регламент
Член 18 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Правомощието да приема делегирани 
актове, посочено в член 17, се 
предоставя за неопределен срок, 
считано от [датата на влизане в сила на 
настоящия регламент].

2. Правомощието да приема делегирани 
актове, посочено в член 17, се 
предоставя за период от пет години, 
считано от [датата на влизане в сила на 
настоящия регламент].. Комисията 
изготвя доклад относно делегирането 
на правомощия не по-късно от девет 
месеца преди изтичането на 
петгодишния срок. Делегирането на 
правомощия се продължава 
мълчаливо за периоди с еднаква 
продължителност, освен ако 
Европейският парламент или 
Съветът не възразят срещу подобно 
продължаване не по-късно от три 
месеца преди изтичането на 
съответния период.

Or. ro

Изменение 77
Бернд Ланге

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 5 а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Комисията следва да докладва 
редовно на Европейския парламент 
относно прилагането на регламента, 
както и относно отражението върху 
единния пазар и промишленото 
производство в Съюза.

Or. de

Обосновка

Тук става въпрос за чувствителен сектор за европейската икономика – наложително 
е засилването на прозрачността и на проверките.

Изменение 78
Клод Тюрмес
от името на групата Verts/ALE

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 връзка с километропоказателя се 
счита за правонарушение и се наказва с 
ефективни, съразмерни, възпиращи и 
недискриминационни санкции.

2. Държавите членки предприемат
необходимите мерки, за да 
гарантират, че манипулацията или 
вмешателството във връзка с 
километропоказателя се счита за 
правонарушение и се наказва с 
ефективни, съразмерни, възпиращи и 
недискриминационни санкции.

Or. en

Изменение 79
Клод Тюрмес
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 22 - параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Той се прилага от [12 месеца след 
влизането му в сила].

Той се прилага след изтичането на
[една година след влизането му в сила].

Or. en


