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КРАТКА ОБОСНОВКА

С оглед на увеличената мобилност на хората в рамките на Европейския съюз е 
необходимо да има по-висока степен на хармонизация на проверките на техническата 
изправност на превозните средства. Това е необходимо не само с цел повишаване на 
пътната безопасност, но също и с цел да се предоставя на гражданите валидна 
информация относно превозните средства, закупени в друга държава членка. 
Вследствие на развитието на технологиите е необходимо да се адаптира 
законодателството, така че то да включи превозни средства, които преди не са 
попадали в обхвата на регламента.

Докладчикът предлага няколко подобрения на текста.

На първо място, удостоверението за техническа изправност и протоколът от проверката 
на техническата изправност е необходимо да се предоставят онлайн на разположение 
на заинтересованите страни, които включват проверяващия, който е извършил 
проверката на техническата изправност, центъра за прегледи на техническата 
изправност в държавата членка, в която автомобилът е понастоящем регистриран, или 
дори купувача на автомобила. Предоставянето на данни за показанията на 
километропоказателя е от решаващо значение, за да се гарантира, че той не е бил 
манипулиран.

На второ място, вече има механизъм за обмен на информация между държавите членки, 
а именно механизмът EUCARIS. Не е необходимо да се създава нов механизъм за 
обмен на информация или да се проучва осъществимостта на въвеждането на 
европейска електронна платформа с информация за превозните средства. Вместо това 
Комисията трябва да проучи възможностите за разширяване на рамката на EUCARIS.   
Докладчикът застъпва становището, че това ще бъде икономически по-целесъобразно 
решение, което може да се приложи най-бързо. 

И, накрая, докладчикът счита, че санкциите за измами с километропоказателите са 
ненужни, ако показанията на километропоказателя се предоставят на разположение на 
заинтересованите страни. Предоставянето на показанията на километропоказателя на 
разположение на заинтересованите страни ще премахне стимулите за 
фалшифицирането му.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по промишленост, изследвания и енергетика приканва водещата комисия по 
транспорт и туризъм да включи в доклада си следните изменения:

Изменение 1
Предложение за регламент
Съображение 8
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Земеделски превозни средства с 
максимална конструктивна скорост, 
надхвърляща 40 km/h, все повече се 
използват за заместване на товарните 
превозни средства в транспортни 
дейности на местно равнище. Техният 
рисков потенциал е съпоставим с този 
на товарните превозни средства и 
следователно по отношение на 
проверките на техническата изправност 
тази категория превозни средства следва 
да бъде третирана по същия начин,
както товарните превозни средства.

(8) Земеделските превозни средства с 
максимална конструктивна скорост, 
надхвърляща 40 km/h, все повече се 
използват за заместване на товарните 
превозни средства в транспортни 
дейности на местно равнище и по този 
начин те конкурират традиционните 
видове транспорт за превоз на 
товари. Техният рисков потенциал е 
съпоставим с този на товарните 
превозни средства и следователно по 
отношение на проверките на 
техническата изправност тази категория 
превозни средства следва да бъде
третирана по същия начин, както 
товарните превозни средства.

Or. en

Обосновка

Тъй като превозните средства от категория Т5 участват във все по-голяма степен в 
движението по пътищата, те следва да подлежат на пълна проверка на тяхната 
техническа изправност.

Изменение 2
Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) За проверката на превозните 
средства, и особено на техните 
електронни компоненти за безопасност,
от съществено значение е достъпът до 
техническите спецификации на всяко 
отделно превозно средство. 
Следователно производителите на 
превозни средства следва да 
предоставят не само пълния набор от 
данни, обхванати от сертификата за 
съответствие (СЗС), но също и достъп 
до данни, необходими за проверка на 
функционалността на компонентите, 

(11) Достъпът до техническите 
спецификации на всяко отделно 
превозно средство е от съществено 
значение за проверката на превозните 
средства и по-специално на техните 
електронни компоненти за безопасност. 
Следователно производителите на 
превозни средства следва да 
предоставят не само пълния набор от 
данни, обхванати от сертификата за 
съответствие (СЗС), но също и достъп 
до данни, необходими за проверка на 
функционалността на системите, 
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свързани с безопасността и опазването 
на околната среда. Разпоредбите, 
свързани с достъпа до информация за 
ремонт и поддръжка, следва да се 
прилагат също така за тази цел, с което 
на центровете за прегледи се дава 
достъп до тази информация, необходима 
за проверките на техническата 
изправност. Това е от ключово 
значение, особено в областта на 
системите, контролирани по електронен 
път, и следва да обхваща всички 
елементи, които са монтирани от 
производителя.

свързани с безопасността и опазването 
на околната среда. Данните следва да 
включват подробна информация, 
която предоставя възможност за 
контролиране на функционалността 
на системите за безопасност на 
превозното средство по начин, който
позволява те да бъдат проверявани в 
рамките на периодични проверки на 
техническата изправност с цел 
извършване на оценка на 
вероятността превозното средство 
да отговаря на изискванията или не. 
Разпоредбите, свързани с достъпа до 
информация за ремонт и поддръжка, 
следва да се прилагат също така за тази 
цел, с което на центровете за прегледи 
се дава достъп до тази информация, 
необходима за проверките на 
техническата изправност. Това е от 
ключово значение, особено в областта 
на системите, контролирани по 
електронен път, и следва да обхваща 
всички елементи, които са монтирани от 
производителя.

Or. en

Изменение 3
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 

(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. По възможност на 
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данни. заинтересованите страни следва да се 
предостави и електронна версия на 
удостоверението за техническа 
изправност.

Or. en

Обосновка

Навсякъде в Европейския съюз страните членки следва да въведат електронна версия 
на удостоверението за техническа изправност. Това ще улесни обмена на информация 
и ще въведе в тази област елементи от вътрешния пазар. 

Изменение 4
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 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 достъп до показанията 
на километропоказателите чрез 
съществуващата рамка за 
сътрудничество между държавите 
членки — EUCARIS;

Or. en
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Изменение 5
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. За тази цел 
Комисията следва да извърши 
проучване относно осъществимостта, 
разходите и ползите от разширяването 
на функционалността на 
съществуващия механизъм за обмен 
на информация, EUCARIS, с цел да се 
включи в платформата обменът на 
показанията на 
километропоказателите и да се 
проучат възможностите за 
допълнително разширяване на обмена 
на информация.

Or. en

Обосновка

Вече съществува функционираща система за обмен на информация между държавите 
членки, а именно системата EUCARIS. Тя предоставя възможности страните да 
обменят информация относно регистрацията на автомобили и свидетелствата за 
управление на МПС, като спомага за борбата срещу кражбите на автомобили и 
измамите с регистрацията. Тази съществуваща система следва да се използва като 
основа за допълнителното развитие на обмена на информация между страните от 
ЕС.
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Изменение 6
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. Държавите членки гарантират, че 
за целите на проверката на 
километропоказателя, ако обичайно 
има монтиран такъв, информацията 
от предходната проверка на 
техническата изправност се предоставя 
на проверяващия по електронен път.
Показанието на 
километропоказателя, отчетено по 
време на последната проверка на 
техническата изправност, се 
предоставя по електронен път на 
заинтересованите страни.

Or. en

Обосновка

Предоставянето на данни за показанията на километропоказателите, а не 
санкциите, ще предотвратят измамите с километропоказателите. Стимулите за 
фалшифициране на показанията на километропоказателите ще изчезнат, ако 
купувачът на автомобила е в състояние да провери показанието на 
километропоказателя, отчетено при последната проверка на техническата 
изправност на автомобила.

Изменение 7
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5 a. 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 е валидно с оглед на 
честотата на проверките на 
държавата членка по 
пререгистрация.
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Or. en

Обосновка

Признаването на удостоверенията за техническа изправност на всяка държава 
членка във всички други държави членки е важна стъпка за доизграждането на 
вътрешния пазар.

Изменение 8
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 
електронна платформа с информация за 
превозните средства, като се възползва 
от съществуващите и вече 
прилаганите решения в областта на 
информационните технологии по 
отношение на международния обмен 
на данни, за да се сведат до минимум 
разходите и да се избегне 
дублирането. В рамките на 
проучването се разглежда кой е най-
целесъобразният начин за свързване 
на съществуващите национални 
системи с цел обмен на данни, 
свързани с проверките на техническата 
изправност и показанията на 
километропоказателите, между 
компетентните органи на държавите 
членки, които отговарят за извършване 
на проверки, регистрация и одобрение 
на превозното средство, центровете за 
прегледи, производителите на 
изпитвателно оборудване и 
производителите на превозни средства.

Or. en

Изменение 9
Предложение за регламент
Член 19 - параграф 2
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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.

заличава се

Or. en

Обосновка

Санкциите няма да предотвратят фалшифицирането на показанията на 
километропоказателя.  Предоставянето на информация за последните показания на 
километропоказателя може да постигне това, без да се налагат санкции или глоби.


