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КРАТКА ОБОСНОВКА

1. Въведение
Изискванията за типово одобрение на нови превозни средства от категория L 
понастоящем са определени в Рамкова директива 2002/24/ЕО и в 14 други директиви, 
свързани с нея. В категория L попадат много видове превозни средства: електрически 
велосипеди, мотопеди, дву- и триколесни мотоциклети, четириколесни мотоциклети и 
миниавтомобили. Комисията има за цел да модернизира настоящата правна рамка, за да 
постигне следните основни цели:

 Опростяване на правната рамка Директива 2002/24/ЕО и другите 14 директиви, 
свързани с нея, ще бъдат отменени и заменени с предложения регламент, 
определящ основните разпоредби и приложното поле. Всички подробни 
технически изисквания ще бъдат определени на по-късен етап в делегирани 
актове. Освен това Комисията би желала да започне международна 
хармонизация.

 Намаляване на емисиите: Комисията предлага подход на три етапа, като на 
всеки етап се въвеждат по-строги ограничения на емисиите за превозни средства 
от категория L.

 Подобряване на пътната безопасност. Предлага се въвеждането на три основни 
изисквания за безопасност при експлоатация, за да се подобрят лошите 
показатели по отношение на пътната безопасност на превозните средства от 
категория L: задължителни спирачни системи срещу блокиране на колелата за 
мотоциклети със средна и голяма мощност, предотвратяване на внасянето на 
промени в двигателно-предавателната система и автоматично включване на 
светлините.

 Отчитане в по-голяма степен на новите технологии чрез разрешаване на 
проблема с липсата на законова рамка, обхващаща например електрическите или 
хибридните превозни средства.

 Подобряване на надзора на пазара, за да се избегне внасянето на превозни 
средства, системи, компоненти, които не отговарят на изискванията за типово 
одобрение на пазара на ЕС.

2. Транспортно измерение на предложението:
2.1 Пътна безопасност:

Понастоящем около 6 000 водачи на ДМПС (двуколесни моторни превозни средства) 
загиват всяка година по пътищата на ЕС. Водачите на ДМПС съставляват около 16 % 
от общия брой на загиналите на пътя в ЕС, но изминават едва 2 % от общия брой на 
пропътуваните километри. Рискът от фатални инциденти за водачите на тези превозни 
средства е средно 18 пъти по-голям от този при водачите на автомобили. Въпреки че 
броят на загиналите в пътнотранспортни произшествия е намалял значително през 
последното десетилетие, това не се отнася за водачите на ДМПС. 

2.1.1 Спирачни системи срещу блокиране на колелата:
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Комисията предлага задължително монтиране на спирачна система срещу блокиране на 
колелата за някои категории мотоциклети. Положителните резултати за безопасността 
на ДМПС в резултат от наличието на спирачна система срещу блокиране на колелата 
(ABS) са документирани в няколко проучвания. Според данните приблизително между 
20 и 35 % от всички произшествия могат да бъдат предотвратени, а последствията от 
много от тях могат да бъдат смекчени в значителна степен благодарение на 
използването на ABS. Докладчикът напълно подкрепя този подход. Но задължителното 
оборудване следва да обхване превозните средства от подкатегория L3e–A1 
(мотоциклети с малка мощност). За тази категория Комисията предлага 
производителите да решават дали да ги оборудват със спирачна система срещу 
блокиране на колелата или с комбинирани спирачни системи с по-слабо действие. 
Спирачните системи срещу блокиране на колелата за мотоциклетите с малка мощност 
изглежда дори са необходими в по-голяма степен, тъй като много млади водачи 
започват с мотоциклети от тази категория. 

2.1.2 Автоматично включване на светлините

Комисията предлага всички превозни средства от категория L да бъдат оборудвани с 
модул за автоматично включване на светлините най-късно до 2013 г., за да направят 
тези превозни средства по-добре видими за другите участници в движението.  
Докладчикът подкрепя напълно предложението на Комисията. Тази мярка става още 
по-важна, тъй като от тази година всички нови пътнически автомобили следва да са 
оборудвани с дневни светлини, което ще намали видимостта на ДМПС. 

2.1.3 Превозни средства за движение извън пътя

В член 2, параграф 2 „превозни средства, предназначени главно за използване извън 
пътя“ се изключват от обхвата на регламента. По всичко личи, че това ще има 
отрицателни последици за пътната безопасност. Много от тези превозни средства за 
движение извън пътя (например мотоциклети ендуро, планински мотоциклети и 
превозни средства с висока проходимост (ATV)) могат да се използват (и често се 
използват) и по обществените пътища. Поради това те следва също да отговарят на 
необходимите изисквания за безопасност на функционирането при използване на пътя. 
Докладчикът предлага да се създадат допълнителни подкатегории за мотоциклетите 
ендуро и планинските мотоциклети, както и за превозните средства с висока 
проходимост.

2.1.4 Стандарти при изпитвания за издръжливост на удар
За превозните средства от категория L все още няма изисквания за изпитвания за 
издръжливост на удар преди пускането им в продажба в ЕС. По-специално 
четириколесните мотоциклети и миниавтомобилите често изглеждат по-безопасни, 
отколкото са в действителност. Рискът от фатални наранявания е много по-висок при 
тези превозни средства, отколкото при пътнически автомобил.  Поради това Комисията 
следва внимателно да проучи възможността за въвеждане на подобни стандарти, както 
и да взема предвид новите технологии занапред. 

2.2. Емисии
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Въпреки че с превозните средства от категория L се изминават едва 3 % от общия 
пробег на пътния транспорт, токсичните емисии от тях са непропорционално високи. 
Без допълнителни мерки намаляването на емисиите от други пътнотранспортни 
категории ще доведе до автоматично увеличаване на дела на емисиите от превозните 
средства от категория L от общите емисии .

Комисията предлага по-строги изисквания по отношение на емисиите за типови 
одобрения на нови видове превозни средства от категория L:
 Евро 3 (Евро 4 за мотоциклети от подкатегория L3e): 2014 г.;
 Евро 4 (Евро 5 за мотоциклети от подкатегория L3e): 2017 г.;
 Евро 5 (Евро 6 за мотоциклети от подкатегория L3e): 2020 г.

Като цяло докладчикът одобрява предложените пределни стойности по отношение на 
емисиите и графика. Въпреки това Евро 4 за мотопеди следва да се въведе три години 
по-рано, тъй като мотопедите са най-силно замърсяващата подкатегория по отношение 
на емисиите.

ИЗМЕНЕНИЯ

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

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. С настоящия регламент се цели да се 
определят хармонизирани правила за 
одобрението на превозни средства от 
категория L, с цел гарантиране на 
функционирането на вътрешния пазар. 
Превозните средства от категория L са 
дву-, три- или четириколесни превозни 
средства, като например моторни 
двуколесни превозни средства, 
триколки, предвидени за движение по 
път четириколесни мотоциклети и 
миниавтомобили. Освен това, с 
предложението се цели да се опрости 
настоящата правна рамка, да се 
допринесе за по-нисък, по-
пропорционален дял в общите емисии 
от пътния транспорт, да се издигне 
общото равнище на безопасност, да се 

3. С настоящия регламент се цели да се 
определят хармонизирани правила за 
одобрението на превозни средства от 
категория L, с цел гарантиране на 
функционирането на вътрешния пазар. 
Превозните средства от категория L са 
дву-, три- или четириколесни превозни 
средства, като например моторни 
двуколесни превозни средства, 
триколки, предвидени за движение по 
път четириколесни мотоциклети, 
превозни средства с висока 
проходимост (ATV) и миниавтомобили. 
Освен това, с предложението се цели да 
се опрости настоящата правна рамка, да 
се допринесе за по-нисък, по-
пропорционален дял в общите емисии 
от пътния транспорт, да се издигне 



PE458.815v02-00 6/24 AD\868266BG.doc

BG

осигури приспособяване към 
техническия прогрес и да се увеличи 
строгостта на мерките за надзор на 
пазара. 

общото равнище на безопасност, да се 
осигури приспособяване към 
техническия прогрес и да се увеличи 
строгостта на мерките за надзор на 
пазара.

Обосновка

Превозните средства с висока проходимост (ATV) следва също да влязат в обхвата на 
регламента, за да се избегнат злоупотреби с разликата между превозни средства за 
движение по пътя или извън пътя. Много от тези превозни средства с висока 
проходимост (ATV)) могат да се използват (и често се използват) и по обществените 
пътища. Поради това те следва да отговарят на минималните изисквания за 
безопасност при използване на пътя. 

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 9 a (ново) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9a) Водачите на превозни средства 
от категория L принадлежат към 
уязвима група участници в пътното 
движение, в рамките на която делът 
на произшествията с фатален изход 
и на нараняванията е най-висок. 
Поради това настоящият регламент 
следва да бъде съобразен с 
европейската политика в областта 
на пътната безопасност за периода 
2011–2020 г. и следва да въвежда 
ефективни основни мерки за 
безопасност, за да осигури на 
водачите превозни средства, 
оборудвани с най-безопасните и 
достъпни технологии. Заедно с 
изискванията за безопасно завиване и
светлини и мерките против 
внасянето на промени в двигателно-
предаваталната система, 
настоящият регламент въвежда 
задължителна спирачна система 
срещу блокиране на колелата (ABS) за 
нови мотоциклети от някои 
категории. Ефикасността на 
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избраните мерки за безопасност, 
които следва да бъдат допълвани с по-
добро обучение и образование за 
водачите на превозни средства от 
категория L и с приспособена пътна 
инфраструктура, е добре изпитана и 
доказана чрез научни изследвания и 
проучвания.

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 9 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9б) В множество държави-членки 
водачите на мотопеди и 
мотоциклети са задължени да 
използват фарове за къси светлини 
през деня. За да бъде подобрена 
безопасността за водачите на 
мотопеди и мотоциклети, следва да 
бъде направено задължително 
оборудването на превозните средства 
с устройство за автоматично 
включване на фаровете. Тъй като 
това задължение беше въведено и за 
четириколесните превозни средства, 
съществува очевидна опасност 
водачите на двуколесните превозни 
средства да загубят предимството на 
видимостта, с което са разполагали. 
Поради тази причина в своя доклад 
относно прилагането на настоящия 
регламент Комисията следва да 
предложи нови мерки и допълнителни 
осветителни устройства за 
безопасност, които ще помогнат за 
възстановяването на изгубеното 
предимство на видимостта. 

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 9 в (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(9в) За да бъде улеснено 
задължителното монтиране на 
спирачна система срещу блокиране на 
колелата за мотоциклети с малка 
мощност от подкатегория L3e–A1, 
държавите-членки следва да 
разполагат с възможността да 
предоставят преходни финансови или 
фискални стимули за производители 
или потребители.

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Комисията следва да бъде 
оправомощена да приема делегирани 
актове в съответствие с член 290 от 
ДФЕС по отношение на безопасността 
при експлоатация и екологичните 
показатели, изпитването, достъпа до 
информация за ремонт и поддръжка и 
определянето на техническите служби и 
на специфичните задачи, които те са 
оторизирани да изпълняват — с цел да 
се допълнят или изменят някои 
неосновни елементи на законодателни 
актове посредством разпоредби с общо 
приложение. Това оправомощаване не 
би следвало да дава възможност за 
изменение на датите на влизане в сила, 
посочени в приложение IV или на 
граничните стойности за допустимите 
емисии, формулирани в приложение VI. 
Евентуални изменения на тези дати или 
стойности следва да могат да се правят 
чрез обичайната законодателна 
процедура по член 114 от ДФЕС.

(17) Комисията следва да бъде 
оправомощена да приема делегирани 
актове в съответствие с член 290 от 
ДФЕС по отношение на безопасността 
при експлоатация и екологичните 
показатели, изпитването, достъпа до 
информация за ремонт и поддръжка и 
определянето на техническите служби и 
на специфичните задачи, които те са 
оторизирани да изпълняват — с цел да 
се допълнят или изменят някои 
неосновни елементи на законодателни 
актове посредством разпоредби с общо 
приложение. Това оправомощаване не 
би следвало да дава възможност за 
изменение на датите на влизане в сила, 
посочени в приложение IV или на 
граничните стойности за допустимите 
емисии, формулирани в приложение VI 
или на завишените изисквания за 
безопасност при експлоатация, 
посочени в приложение VІІІ.
Евентуални изменения на тези дати, 
общи изисквания или стойности следва 
да могат да се правят чрез обичайната 
законодателна процедура по член 114 от 
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ДФЕС.

Обосновка

Тъй като завишените изисквания за безопасност при експлоатация са основни 
елементи за гарантиране на безопасното използване на превозните средства, влизащи 
в обхвата на настоящия регламент, следва да бъде ясно посочено, че приложение VІІІ 
може да се изменя само чрез обикновена законодателна процедура.

Изменение 6

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) превозни средства, предназначени 
главно за използване извън пътя и 
проектирани да се движат по 
повърхност без настилка;

ж) превозни средства, предназначени 
главно за използване извън пътя и 
проектирани да се движат по 
повърхност без настилка, с изключение 
на превозни средства за специална 
употреба, съгласно определението в 
член 4 и приложение І;

Обосновка

В член 2, параграф 2 „превозни средства, предназначени главно за използване извън 
пътя“ се изключват от обхвата на регламента. Това има отрицателни последици за 
пътната безопасност. Много от тези превозни средства за движение извън пътя 
(например мотоциклети ендуро, планински мотоциклети и някои четириколки –
превозни средства с висока проходимост (ATV)) могат да се използват и често се 
използват и по обществените пътища. Поради това те следва също да отговарят на 
минималните изисквания за безопасност при използване на пътя. Поради това е 
предложено създаването на допълнителни подкатегории за мотоциклетите ендуро и 
планинските мотоциклети, както и за превозните средства с висока проходимост.

Изменение 7

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 53 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

53a. „Планински мотоциклет“ 
означава двуколесно моторно превозно 
средство, притежаващо 
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характеристиките, определени в 
приложение І.

Обосновка

Необходимо е да се направят някои промени, за да се създадат новите подкатегории 
за превозни средства за движение извън пътя, така че да влизат в обхвата на 
настоящия регламент поради причини, свързани с безопасността.

Изменение 8

Предложение за регламент
Член 3 - параграф 53 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

53б. „Мотоциклет ендуро“ означава 
двуколесно моторно превозно 
средство, притежаващо 
характеристиките, определени в 
приложение І.

Обосновка

Необходимо е да се направят някои промени, за да се създадат новите подкатегории 
за превозни средства за движение извън пътя, така че да влязат в обхвата на 
настоящия регламент поради причини, свързани с безопасността.

Изменение 9

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 57 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

57a. „Превозно средство с висока 
проходимост“ означава превозно 
средство, притежаващо 
характеристиките, определени в 
приложение І и обозначавано със 
съкращението „ATV“.

Обосновка

Необходимо е да се направят някои промени, за да се създаде новата подкатегория за 
превозни средства с висока проходимост, така че да влизат в обхвата на настоящия 
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регламент поради причини, свързани с безопасността.

Изменение 10

Предложение за регламент
Член 4 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Към превозните средства от категория 
L спадат моторните дву-, три- и 
четириколесни превозни средства, 
чиито категории са описани в 
следващите параграфи и в приложение 
I, в т.ч. велосипедите с двигател, дву- и, 
триколесните мотопеди, дву- и 
триколесните мотоциклети, 
мотоциклетите с кош, леките и тежките 
пътни четириколесни мотоциклети, 
леките и тежките миниавтомобили.

1. Към превозните средства от категория 
L спадат моторните дву-, три- и 
четириколесни превозни средства, 
чиито категории са описани в 
следващите параграфи и в приложение 
I, в т.ч. велосипедите с двигател, дву- и, 
триколесните мотопеди, дву- и 
триколесните мотоциклети, 
мотоциклетите с кош, леките и тежките 
пътни четириколесни мотоциклети, 
превозните средства с висока 
проходимост и леките и тежките 
миниавтомобили.

Обосновка

Превозните средства с висока проходимост (ATV) следва също да влязат в обхвата на 
регламента, за да се избегнат злоупотреби с разликата между превозни средства за 
движение по пътя или извън пътя. Много от тези превозни средства с висока 
проходимост могат да се използват (и често се използват) и по обществените 
пътища. Поради това те следва да отговарят на минималните изисквания за 
безопасност при използване на пътя.

Изменение 11

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – буква в) – тире ii а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(iia) специална употреба: 
- мотоциклети ендуро;
- планински мотоциклети.
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Обосновка

Необходимо е да се направят някои промени, за да се създадат новите подкатегории 
за превозни средства за движение извън пътя, така че да влязат в обхвата на 
настоящия регламент поради причини, свързани с безопасността.

Изменение 12

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – буква ж) – тире ii а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iia) Подкатегория L7Ce (ATV)

Обосновка

Необходимо е да се направят някои промени, за да се създадат новите подкатегории 
за превозни средства за движение извън пътя, така че те да бъдат включени в 
обхвата на настоящия регламент поради причини, свързани с безопасността.

Изменение 13

Предложение за регламент
Член 10 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато вносителите преценяват или 
имат основание да смятат, че превозно 
средство, система, компонент или 
отделен технически възел не 
съответства на изискванията на 
настоящия регламент, и по-специално 
че не отговаря на одобрения тип, те не 
продават и не регистрират превозното 
средство, системата, компонента или 
отделния технически възел, докато не 
бъдат приведени в съответствие. Освен 
това, ако те преценяват или имат 
основания да смятат, че превозното 
средство, системата, компонентът или 
отделният технически възел са опасни, 
те информират производителя и 
органите по надзор на пазара и по 
одобряването за това.

3. Когато вносителите преценяват или 
имат основание да смятат, че превозно 
средство, система, компонент или 
отделен технически възел не 
съответства на изискванията на 
настоящия регламент, и по-специално 
че не отговаря на одобрения тип, те 
установяват контакт с 
компетентните органи и не продават 
и не регистрират превозното средство, 
системата, компонента или отделния 
технически възел, докато не получат 
потвърждение от компетентните 
органи, че превозното средство е в 
съответствие с настоящия регламент. 
Освен това, ако те преценяват или имат 
основания да смятат, че превозното 
средство, системата, компонентът или 
отделният технически възел са опасни, 
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те информират производителя и 
органите по надзор на пазара и по 
одобряването за това.

Изменение 14

Предложение за регламент
Член 13 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато дистрибутор счита или има 
основание да вярва, че превозно 
средство, система, компонент или 
отделен технически възел не 
съответстват на изискванията на 
настоящия регламент, той не продава и 
не регистрира превозното средство, 
системата, компонента или отделния 
технически възел и не допуска да бъдат 
въведени в експлоатация, докато не 
бъдат приведени в съответствие.

1. Когато дистрибутор счита или има 
основание да вярва, че превозно 
средство, система, компонент или 
отделен технически възел не 
съответстват на изискванията на 
настоящия регламент, той установява 
контакт с компетентните органи и
не продава и не регистрира превозното 
средство, системата, компонента или 
отделния технически възел, докато не 
получи потвърждение от 
компетентните органи, че 
превозното средство е в 
съответствие с настоящия 
регламент, и не допуска да бъдат 
въведени в експлоатация, докато не 
бъдат приведени в съответствие.

Изменение 15

Предложение за регламент
Член 19 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Четири години след датата, посочена 
във втората алинея на член 82, всички 
нови превозни средства от 
подкатегориите L1Ве, L3е, L5е, L6Ае и
L7Ае се оборудват със система за 
бордова диагностика от първо 
поколение, която наблюдава целостта на 
електрическите вериги и дава 
информация за състоянието им, за 
дадените накъсо и за отворените 

1. Четири години след датата, посочена 
във втората алинея на член 82, всички 
нови превозни средства от 
подкатегориите L1Ве, L3е, L5е, L6Ае, 
L7Ае и L7Ce се оборудват със система 
за бордова диагностика от първо 
поколение, която наблюдава целостта на 
електрическите вериги и дава 
информация за състоянието им, за 
дадените накъсо и за отворените 
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електрически вериги, за нормалното 
състояние на веригите на двигателя и на 
системите за управление на превозното 
средство (СБД I).

електрически вериги, за нормалното 
състояние на веригите на двигателя и на 
системите за управление на превозното 
средство (СБД I).

Обосновка

Необходимо е да се направят някои промени, за да се създаде новата подкатегория за 
превозни средства с висока проходимост, така че да бъдат включени в обхвата на 
настоящия регламент поради причини, свързани с безопасността.

Изменение 16

Предложение за регламент
Член 19 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. След потвърждаване с прието от 
Комисията решение съгласно член 21, 
параграф 4, осем години след датата, 
посочена във втората алинея на член 82, 
всички нови превозни средства от 
(под)категории L1Ве, L3е, L5е, L6Ае и
L7Ае освен това се оборудват и със 
система за бордова диагностика от 
второ поколение (СБД II), която освен 
функциите на СБД I за търсене на 
повреди, има и възможности за контрол 
на влошаването на характеристиките на 
системи, компоненти или отделни 
технически възли в продължение на 
целия срок на експлоатация на 
превозното средство, при условие че 
целесъобразността от гледна точка на 
разходите е доказана чрез проучването 
за въздействието върху околната среда, 
посочено в член 21, параграфи 4 и 5.

4. След потвърждаване с прието от 
Комисията решение съгласно член 21, 
параграф 4, осем години след датата, 
посочена във втората алинея на член 82, 
всички нови превозни средства от 
(под)категории L1Ве, L3е, L5е, L6Ае,
L7Ае и L7Ce освен това се оборудват и 
със система за бордова диагностика от 
второ поколение (СБД II), която освен 
функциите на СБД I за търсене на 
повреди, има и възможности за контрол 
на влошаването на характеристиките на 
системи, компоненти или отделни 
технически възли в продължение на 
целия срок на експлоатация на 
превозното средство, при условие че 
целесъобразността от гледна точка на 
разходите е доказана чрез проучването 
за въздействието върху околната среда, 
посочено в член 21, параграфи 4 и 5.

Обосновка

Необходимо е да се направят някои промени, за да се създаде новата подкатегория за 
превозни средства с висока проходимост, така че да бъдат включени в обхвата на 
настоящия регламент поради причини, свързани с безопасността.
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Изменение 17

Предложение за регламент
Член 80 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Въз основа на предоставената по 
параграф 1 информация, Комисията 
докладва на Европейския парламент и 
на Съвета относно прилагането на 
настоящия регламент не по-късно от 1 
януари 2019 г.

2. Въз основа на предоставената по 
параграф 1 информация, Комисията 
докладва на Европейския парламент и 
на Съвета относно прилагането на 
настоящия регламент не по-късно от 1 
януари 2017 г. Този доклад отчита 
новите технологии, разработени с цел 
подобряване на пътната безопасност, 
като например стандарти при 
изпитвания за издръжливост на удар 
и допълнителни изисквания за 
безопасност при експлоатация, като 
например системата e-call, 
интелигентна система за адаптиране 
на скоростта (ISA), системи за 
предупреждение при висока скорост 
преди завои, автоматични датчици за 
налягането в гумите или нови 
осветителни системи за 
разграничаване на тези превозни 
средства от останалите участници в 
движението. Комисията предлага 
необходимите изменения към 
настоящия регламент в контекста 
на този доклад.

Изменение 18

Предложение за регламент
Приложение І – категории и типове превозни средства – подкатегория L1Be –
критерий (3)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) максимална проектна скорост ≤ 25 
km/h и

(3) максимална проектна скорост ≤ 45 
km/h и

Обосновка

Категорията следва да бъде съгласувана с изискванията за европейските 
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свидетелства за управление на моторни превозни средства.

Изменение 19

Предложение за регламент
Приложение I – Категория L3e – Подкатегория L3e – специално предназначение 
(нова) – след подкатегория L3e-A3

Изменение

(8)  максимална 
височина на седалката: 
700 mm;
(9) минимален 
просвет: 280 mm;
(10) максимална 
вместимост на 
горивния резервоар: 4 l;
(11) минимално общо 
предавателно число 
при най-високата 
предавка (начално 
число * предавателно 
число * крайно число 
на предаване) от 7,5;
(12) маса в готовност 
за движение (без 
водача) не повече от 
100 kg и

Планински 
мотоциклети

(13) без пътнически 
места.
(8) минимална 
височина на седалката 
900 мм;
(9) минимален просвет 
310 мм;

L3e – Специално 
предназначение

Мотоциклети ендуро

(10) минимално общо 
предавателно число 
при най-високата 
предавка (начално 
число * предавателно 
число * крайно число 
на предаване) от 6.0;
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(11) маса в готовност 
за движение (без 
водача) не повече от 
140 kg;
(12) без пътнически 
места.

Обосновка

Много мотоциклети ендуро и планински мотоциклети могат да се използват (и често 
се използват) и по обществените пътища. Поради това те следва също да отговарят 
на минималните изисквания за безопасност при експлоатация при използване на пътя. 
Поради това е предложено създаването на допълнителна подкатегория превозни 
средства за мотоциклети ендуро и планински мотоциклети. Що се отнася до 
критериите за поставяне в подкатегорията, като начало се предлага въвеждането на 
някои възможни критерии, които в момента се обсъждат и могат да бъдат 
подобрени допълнително в хода на законодателната процедура.

Изменение 20

Предложение за регламент
Приложение І – Категория L7e – Подкатегория L7Ce (нова) – след подкатегория 
L7Be-P

Изменение

(8) максимална 
проектна скорост 60 
km/h
(9) седалка за възсядане
(10) управление на 
дросела с палец
(11) скачващо 
устройство в задната 
част: тежест на 
теглене> 4X 
собственото 
тегло>274 kg извършва 
се изпитване за сила, 
не се счита за 
разрешена тежест на 
ремарке.

L7Ce Превозни средства с 
висока проходимост

(12) маса в готовност 
за движение <400 kg
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(13) просвет >180 mm
(14) съотношение на 
междуосовото 
разстояние и просвета 
до земята <6

Обосновка

Въпреки че са проектирани основно за използване извън пътя, много превозни средства 
с висока проходимост могат да се използват( и често се използват) и по 
обществените пътища. Поради това те следва също да отговарят на минималните 
изисквания за безопасност при експлоатация при използване на пътя. Поради това е 
предложено създаването на допълнителна подкатегория за превозни средства с 
висока проходимост. Що се отнася до критериите за поставяне в подкатегорията, 
като начало се предлага въвеждането на някои възможни критерии, които в момента 
се обсъждат и могат да бъдат подобрени допълнително в хода на законодателната 
процедура.

Изменение 21

Предложение за регламент
Приложение ІІ – Категории превозни средства – ред 2 – подколона 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

L7Ae L7Ae и L7Ce

Обосновка

Превозните средства с висока проходимост (категория L7Ce) като цяло са доста 
подобни на шосейните четириколесни мотоциклети (категория L7Ae) и следователно 
следва да отговарят на същия тип изисквания за типово одобрение на превозни 
средства в ЕС. Подробностите, свързани с тези изисквания, следва да бъдат 
определени за всяка подкатегория поотделно в делегиран акт.

Изменение 22

Предложение за регламент
Приложение III – ред 12 а (нов)

Изменение

L7Ce Превозни средства с 
висока проходимост 20
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Обосновка

Необходимо е да се направят някои промени, за да се създадат нови подкатегории за 
превозни средства с висока проходимост, така че да бъдат включени в обхвата на 
настоящия регламент поради причини, свързани с безопасността.

Изменение 23

Предложение за регламент
Приложение VI – Пределни стойности за емисиите в отработилите газове след 
студен старт – (A1) – Евро 3(4) – Категория превозни средства L1Be – Обща маса на 
въглеводородите и азотните оксиди – ред 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

1200 -

Обосновка

Евро 4 за мотопеди следва да се въведе три години по-рано (до 2014 г.), тъй като 
мотопедите са най-силно замърсяващата подкатегория от превозните средства от 
категория L по отношение на вредни емисии.

Изменение 24

Предложение за регламент
Приложение VI – (А) Пределни стойности за емисиите в отработилите газове след 
студен старт – (A1) – Евро 3(4) – Категория превозни средства L1Be – Маса на 
въглеводородите (THC) – ред 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

- 630

Обосновка

Евро 4 за мотопеди следва да се въведе три години по-рано (до 2014 г.), тъй като 
мотопедите са най-силно замърсяващата подкатегория от превозните средства от 
категория L по отношение на вредни емисии.
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Изменение 25

Предложение за регламент
Приложение VI – (А) Пределни стойности за емисиите в отработилите газове след
студен старт – (A1) – Евро 3(4) – Категория превозни средства L1Be – Маса на 
азотните оксиди (NOx) – ред 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

- 170

Обосновка

Евро 4 за мотопеди следва да се въведе три години по-рано (до 2014 г.), тъй като 
мотопедите са най-силно замърсяващата подкатегория от превозните средства от 
категория L по отношение на вредни емисии.

Изменение 26

Предложение за регламент
Приложение VI – (А) Пределни стойности за емисиите в отработилите газове след 
студен старт – (A1) – Евро 3(4) – колони 1 и 2 – ред 7

Текст, предложен от Комисията

L5Be Транспортна триколка

Изменение
Транспортна триколкаL5Be

L7Ce - превозни средства с висока 
проходимост

Обосновка

Необходимо е да се направят някои промени, за да се създаде новата подкатегория за 
превозни средства с висока проходимост, така че те да влизат в обхвата на 
настоящия регламент поради причини, свързани с безопасността.
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Изменение 27

Предложение за регламент
Приложение VI – (А) Пределни стойности за емисиите в отработилите газове след 
студен старт – (A2) Евро 4(5) – колони 1 и 2 – ред 7

Текст, предложен от Комисията

L5Be Транспортна триколка
Изменение

Транспортна триколкаL5Be

L7Ce - превозни средства с висока 
проходимост

Обосновка

Необходимо е да се направят някои промени, за да се създаде новата подкатегория за 
превозни средства с висока проходимост, така че те да влизат в обхвата на 
настоящия регламент поради причини, свързани с безопасността.

Изменение 28

Предложение за регламент
Приложение VI – (С) Пределни стойности за емисиите от изпаряване – (С2) Евро 
5(6) – колони 1 и 2 – ред 8

Текст, предложен от Комисията

L5Be Транспортна триколка
Изменение

Транспортна триколкаL5Be

L7Ce - превозни средства с висока 
проходимост

Обосновка

Необходимо е да се направят някои промени, за да се създаде новата подкатегория за 
превозни средства с висока проходимост, така че те да влизат в обхвата на 
настоящия регламент поради причини, свързани с безопасността.

Изменение 29

Предложение за регламент
Приложение VI – (D) Пределни стойности за нивото на шума – Евро 3(4), Eвро 4(5), 
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Eвро 5(6) – колони 1 и 2 и 3 и 5 – ред 12 а (нов)

Изменение
L7Ce Превозни 

средства с 
висока 
проходимост

80 80

Обосновка

Необходимо е да се направят някои промени, за да се създаде новата подкатегория за 
превозни средства с висока проходимост, така че те да влизат в обхвата на 
настоящия регламент поради причини, свързани с безопасността.

Изменение 30

Предложение за регламент
Приложение VII – (А) Устойчивост на превозни средства от категория L във 
връзка с пробега на тези превозни средства – колона 1 – ред 4 – точка 5 а (нова) –
колона 2 – ред 4 – точка 5 а (нова)

Изменение
L7Ce - превозни средства с висока 

проходимост

Обосновка

Необходимо е да се направят някои промени, за да се създаде новата подкатегория за 
превозни средства с висока проходимост, така че те да влизат в обхвата на 
настоящия регламент поради причини, свързани с безопасността.

Изменение 31

Предложение за регламент
Приложение VIII – колона 3 – ред 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) новите мотоциклети(27) от 
подкатегория L3e–A1, които се 
продават, регистрират и въвеждат в 
експлоатация, трябва да бъдат 
оборудвани или със спирачна система 
срещу блокиране на колелата(28), или 
с комбинирана спирачна система(29), 

заличава се 
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или и с двете високотехнологични 
спирачни системи, по избор на 
производителя на превозното 
средство;

Изменение 32

Предложение за регламент
Приложение VIII – колона 3 – ред 1 – буква б) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) новите мотоциклети от подкатегории 
L3e–A2 и L3е—А3, които се продават, 
регистрират и въвеждат в експлоатация, 
трябва да бъдат оборудвани със 
спирачна система срещу блокиране на 
колелата.

б) новите мотоциклети(27) от 
подкатегории L3e–A1, L3e–A2 и L3е—
А3, които се продават, регистрират и 
въвеждат в експлоатация, трябва да 
бъдат оборудвани със спирачна система 
срещу блокиране на колелата(28) и на 
двете колела.

Обосновка

Задължителното монтиране на спирачна система срещу блокиране на колелата 
следва да бъде разширено, за да включи и мотоциклетите от подкатегория L3e–A1, 
тъй като много млади и неопитни водачи използват тази категория мотоциклети. 
Антиблокиращите спирачки са най-ефективни, когато се монтират и на двете 
колела.
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