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Изменение 37
Петер ван Дален

Предложение за регламент
–

Предложение за отхвърляне

Европейският парламент отхвърля 
предложението на Комисията.

Or. nl

Изменение 38
Патрисия ван дер Камен

Предложение за регламент
–

Предложение за отхвърляне

Европейският парламент отхвърля 
предложението на Комисията.

Or. nl

Обосновка

Това предложение не носи добавена стойност. Съществуващите директиви са 
подходящи и достатъчни и не е необходимо да бъдат заменяни. Абсурдно е да се 
очаква законодателство на равнище ЕС да подобри безопасността на пътя.

Изменение 39
Дитер-Лебрехт Кох

Предложение за регламент
Заглавие 1

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 

относно периодичните проверки на 
техническата изправност на моторните 
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превозни средства и техните ремаркета 
и за отмяна на Директива 2009/40/ЕО

превозни средства и техните ремаркета 
и за отмяна на Директива 2009/40/ЕО

(текст от значение за ЕИП) (текст от значение за ЕИП)
(Изменението трябва да се отрази в 
целия текст.)

Or. de

Изменение 40
Петер ван Дален

Предложение за регламент
Заглавие 1

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

(текст от значение за ЕИП) (текст от значение за ЕИП)

Or. nl

Изменение 41
Доминик Власто,  Кристин Дьо Верак, Георгиос Кумуцакос, Джим Хигинс, Петри 
Сарвама

Предложение за регламент
Заглавие 1

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 

относно периодичните проверки на 
техническата изправност на моторните 
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превозни средства и техните ремаркета 
и за отмяна на Директива 2009/40/ЕО

превозни средства и техните ремаркета 
и за отмяна на Директива 2009/40/ЕО

(текст от значение за ЕИП) (текст от значение за ЕИП)

Or. fr

Обосновка

Прилагайки принципа на субсидиарност и в съответствие с предишно 
законодателство на ЕС относно проверките на техническата изправност на 
моторните превозни средства и техните ремаркета, е по-добре да се приеме 
директива, а не регламент.

Изменение 42
Мари-Терез Саншез-Шмит

Предложение за регламент
Заглавие 1

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

(текст от значение за ЕИП) (текст от значение за ЕИП)

Or. fr

Обосновка

Настоящата форма на законодателната рамка относно проверките следва да се 
запази и предложението за регламент следва да се замени с предложение за 
директива, така че организацията на периодичните проверки на  техническата 
изправност на превозните средства да е в компетенциите на държавите членки. Тава 
изменение се отнася за целия текст.

Изменение 43
Корин Вортман-Кол, Ане Е. Йенсен, Филип Де Бакер
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Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Проверките на техническата 
изправност са част от по-широк режим, 
гарантиращ, че превозните средства се 
поддържат в безопасно и щадящо 
околната среда състояние по време на 
използването им. Този режим следва да 
обхваща периодични проверки на 
техническата изправност за всички 
превозни средства и крайпътни 
технически проверки за превозни 
средства, използвани за търговска 
транспортна дейност, както и 
разпоредби относно процедурите за 
регистрация на превозните средства, за 
да се гарантира, че превозни средства, 
представляващи непосредствен риск за 
пътната безопасност, няма да се 
използват по пътищата.

(3) Проверките на техническата 
изправност са част от по-широк режим, 
гарантиращ, че превозните средства се 
поддържат в безопасно и щадящо 
околната среда състояние по време на 
използването им. Този режим следва да 
обхваща периодични проверки на 
техническата изправност за всички 
превозни средства и крайпътни 
технически проверки за превозни 
средства, използвани за търговска 
транспортна дейност, както и 
разпоредби относно процедурите за 
регистрация на превозните средства. 
Периодичните проверки следва да 
бъдат основният инструмент за 
гарантиране на техническа 
изправност. Крайпътните 
технически проверки на превозни 
средства, използвани за търговска 
транспортна дейност следва да
бъдат в допълнение към 
периодичните прегледи и да са 
насочени към превозни средства, 
представляващи непосредствен риск за 
пътната безопасност.

Or. en

Изменение 44
Фил Бениън

Предложение за регламент
Съображение 3 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3a) Без да са засягат изискванията за 
периодични проверки на 
техническата изправност, всички 
превозни средства, движещи се по 
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обществените пътища,  следва да 
бъдат технически изправни винаги, 
когато се използват.

Or. en

Обосновка

Периодичните проверки на техническата изправност са част от по-широкия режим 
за техническа изправност, при който първото изискване към притежателите на 
превозни средства е да осигурят техническата изправност на своите превозни 
средства винаги, когато ги използват.

Изменение 45
Фил Бениън

Предложение за регламент
Съображение 3 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3б) Прилагането на мерки за 
гарантиране на техническа 
изправност следва да включва 
информационни кампании за 
разпространение на добри практики и 
навици сред притежателите на 
превозни средства във връзка с 
основни проверки на техническата 
изправност на техните превозни 
средства;

Or. en

Обосновка

Повишаването на културата  на притежателите на превозни средства по отношение 
на провеждането на основни проверки, като проверки на гумите, е важна част от 
режима за гарантиране на техническа изправност на превозните средства.

Изменение 46
Бернадет Верньо
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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 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/ЕИО18, 
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 средства19 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/ЕИО20.

заличава се

__________________
20 ОВ L 171, 9.7.2003 г., стр. 1.

Or. fr
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Обосновка

Предвид споровете относно това дали лошото техническо състояние на 
мотоциклетите е сред съществените причини за произшествията с тях, би било 
непропорционално дву- и три-колесни превозни средства да подлежат на 
задължителни периодични проверки на техническата изправност. Освен това 
ремаркетата от категория 01, които тежат по-малко от 500 кг обикновено не се 
регистрират, така че няма начин за тях да се изисква да преминават периодични 
проверки на техническата изправност.

Изменение 47
Мишел Дантен, Доминик Власто,  Кристин Дьо Верак, Доминик Рике

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 
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/ЕИО18, 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 средства19 и на Директива 
2003/37/ЕО на Европейския парламент и 
на Съвета от 26 май 2003 г. относно 

(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 
пускането им на пазара превозните 
средства продължават да съответстват 
на стандартите за безопасност през 
целия си жизнен цикъл. Държавите 
членки може да въведат национални 
изисквания относно проверките на 
техническата изправност, които да
се прилагат 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/ЕИО18,
този режим следва да се прилага към 
категории превозни средства, както е 
определено 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 



PE507.994v01-00 10/162 AM\931123BG.doc

BG

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/ЕИО20.

технически възли, предназначени за 
такива превозни средства19 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/ЕИО20.

Or. fr

Изменение 48
Джаклин Фостър

Предложение за регламент
Съображение 4 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4a) Очаква се всички превозни 
средства да са технически изправни, 
когато се използват по обществените 
пътища и да могат да бъдат 
проверявани по всяко време, когато се 
използват за потвърждение на това. 

Or. en

Обосновка

Всички превозни средства, които се използват по пътищата следва да бъдат 
поддържани в техническа изправност и ще бъдат подлагани на проверки във всички 
държави членки.

Изменение 49
Петер ван Дален

Предложение за регламент
Съображение 5
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Съществува ясна връзка между 
равнището на безопасност по 
пътищата и броя на техническите 
неизправности на превозните 
средства. През 2009 г. са докладвани 
35 000 инциденти с фатален изход по 
европейските пътища. Допускайки, че 
техническите неизправности 
допринасят за случаите с фатален 
изход пропорционално на техния 
принос за произшествия, над 2 000 
смъртни случая годишно в ЕС могат 
да бъдат свързани с технически 
неизправности на превозни средства. 
Въз основа на налични проучвания, 
между 900 и 1 100 от тези случаи 
биха могли да бъдат избегнати, ако 
бъде адекватното подобрена 
системата за извършване на 
проверките на техническата 
изправност.

заличава се

Or. nl

Обосновка

Тази връзка не е причинно следствена. Качеството на инфраструктурата и начинът, 
по който хората карат имат много по-голямо отражение върху безопасността на 
пътя в дадена страна.

Изменение 50
Дитер-Лебрехт Кох

Предложение за регламент
Съображение 5 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5a) Ранното откриване на 
техническа неизправност допринася 
за отстраняването на тази 
неизправност и съответно за 
предотвратяването на 
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произшествия, а спестените разходи 
от произшествия следва да се 
използват за частично финансиране 
на схема за бонуси. 

Or. de

Изменение 51
Богуслав Либерадзки, Олдржих Власак

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Голяма част от общите емисии на 
пътния транспорт, и по-специално на 
емисиите на CO2, се дължи на малък 
брой превозни средства с неизправни 
системи за контрол на емисиите. Смята 
се, че 5 % от парка от превозни средства 
е причина за 25 % от всички емисии на 
замърсители. Следователно 
периодичният режим на проверка на 
техническата изправност следва също да 
допринесе за подобряване на околната 
среда чрез намаляване на средните 
стойности на емисиите от превозни 
средства.

(6) Голяма част от общите емисии на 
пътния транспорт, и по-специално на 
емисиите на CO2, се дължи на малък 
брой превозни средства с неизправни 
системи за контрол на емисиите. Смята 
се, че 5 % от парка от превозни средства 
е причина за 25 % от всички емисии на 
замърсители. Това също се отнася и за 
увеличаването на емисиите на NOx и 
прахови частици от съвременните 
двигатели, за които са необходими 
по-обстойни проверки на емисиите, 
включително проверки с използването 
на електронно измервателно 
устройство за установяване на 
надеждността и функционирането 
на  бордовата диагностична система 
(БДС), подкрепени от измерване на 
емисиите от ауспуха, за да се 
гарантира пълна проверка на 
емисиите от системата, тъй като 
само БДС не е достатъчно надеждна.  
Следователно периодичният режим на 
проверка на техническата изправност 
следва също да допринесе за 
подобряване на околната среда чрез 
намаляване на средните стойности на 
емисиите от превозни средства.

Or. en
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Изменение 52
Изабел Дюран

Предложение за регламент
Съображение 6 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6a) Съвременните двигатели 
използват горивото по-ефективно 
посредством сложни системи за 
управление на двигателите и за 
пречистване на изгорелите газове. Ако 
не бъдат щателно поддържани и 
настройвани тези системи могат да 
повишат равнищата на емисии на 
силно токсични NOx и прахови 
частици. Следователно за по-
съвременните превозни средства 
проверките на техническата 
изправност следва да включват 
измерване на съдържанието на 
прахови частици и Nox в изгорелите 
газове.

Or. en

Изменение 53
Доминик Власто,  Кристин Дьо Верак, Георгиос Кумуцакос, Джим Хигинс

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 

заличава се
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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.

Or. fr

Обосновка

В съответствие с принципите на субсидиарност и пропорционалност, решението 
дали изискванията за проверка на техническата изправност следва да се прилагат и 
за дву- и триколесните моторни превозни средства следва да се остави на държавите 
членки.

Изменение 54
Мишел Дантен, Доминик Рике, Ален Кадек, Мари-Терез Саншез-Шмит, Филип 
Жювен, Брис Ортьофьо, Арно Данжан, Анес Льо Брюн

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 

заличава се
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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.

Or. fr

Изменение 55
Юнус Омаржи

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



PE507.994v01-00 16/162 AM\931123BG.doc

BG

Изменение 56
Петер ван Дален

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) Солидни резултати от разследвания 
не 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.

Or. nl

Обосновка

Проучванията, посочени в оценката на въздействието на Комисията със сигурност не 
показват това. Технически неизправности са били установени в 8 % от 
произшествията с мотоциклети. Не е установено обаче тези неизправности да са 
предизвикали произшествията.

Изменение 57
Бернадет Верньо

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Солидни резултати от (7) Мотоциклетистите са групата от 
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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.

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.

Or. fr

Обосновка

Предвид споровете относно това дали лошото техническо състояние на 
мотоциклетите е сред съществените причини за произшествията с тях, би било 
непропорционално дву- и три-колесни превозни средства да подлежат на 
задължителни периодични проверки на техническата изправност.

Изменение 58
Бернадет Верньо

Предложение за регламент
Съображение 7 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7a) С оглед на хармонизирането на 
проверките и в съответствие с 
разпоредбите на Регламент (ЕС) № 
168/20131, проверките на 
техническата изправност на 
превозни средства тип L – с 
изключение на тип L1e и L2e  – не 
следва да засягат спазването от 
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страна на превозните средства на 
ограничението за мощност до 74kW 
на територията на някои държави 
членки.
__________________
1 OВ L 60, 2. 3. 2013 г., стр. 52.

Or. fr

Изменение 59
Брайън Симпсън, Дебора Серакиани

Предложение за регламент
Съображение 8

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) Земеделски превозни средства с 
максимална конструктивна скорост, 
надхвърляща 40 km/h, в определени 
случаи се използват за заместване на 
товарните превозни средства в
търговска транспортна дейност. 
Важно е да се гарантира, че когато 
земеделски превозни средства се 
използват за такива цели, те се 
третират по същия начин, както 
товарните превозни средства

Or. en

Обосновка

Предложената от Комисията  формулировка би обхванала повечето трактори, 
макар че те рядко се движат по обществените пътища и би имала съществени 
последици за селското стопанство и селските общности в Европа. 

Изменение 60
Фил Бениън
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Предложение за регламент
Съображение 8

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) Земеделски превозни средства с 
максимална конструктивна скорост, 
надхвърляща 40 km/h, понякога 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 земеделските превозни 
средства, които се използват 
предимно за търговска транспортна 
дейност, следва да подлежат на
проверки на техническата изправност.

Or. en

Обосновка

Следва да се изясни, че земеделските превозни средства, които се използват за 
заместване на товарни превозни средства, представляват специален случай, който 
следва да се третира по специален начин. 

Изменение 61
Луис де Грандес Паскуал

Предложение за регламент
Съображение 8

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 

(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 
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тази категория превозни средства следва 
да бъде третирана по същия начин, 
както товарните превозни средства.

тази категория превозни средства следва 
да бъде третирана по същия начин, 
както товарните превозни средства. 
Предвид специалните 
характеристики на тези превозни 
средства, решението дали те следва 
да бъдат подлагани на редовни 
прегледи следва да бъде оставено на 
държавите членки и да бъде в 
зависимост от начина, по който те 
обичайно се използват.

Or. es

Обосновка

Използването на превозни средства категория Т5 в някои държави за цели, различни 
от тези, за които са били проектирани, не означава, че те следва да бъдат включени в 
настоящия регламент. Техническите характеристики на тези превозни средства са 
по-малко строги от тези за камионите (категории N2 и N3). Тези превозни средства 
са също така по-евтини и водят до нелоялна конкуренция по отношение на 
камионите. Като компромис, решението дали те да бъдат подлагани на редовни 
прегледи следва да се остави на държавите членки.

Изменение 62
Ане Е. Йенсен 

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(9) Относно превозни средства, които 
представляват исторически интерес,
тъй като опазват наследството от 
епохата, в която са били конструирани,
те се поддържат в съответстващо с 
историческата действителност 
състояние и се ползват рядко като 
превозни средства за всекидневна 
употреба. Следва да се даде 
възможност на държавите членки да 
разширяват периода, в който да бъде 
извършвана проверка на техническата 
изправност на тези превозни средства
или да уредят по друг начин режима
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превозни средства. на проверка на техническата им
изправност.

Or. en

Обосновка

За да се определи същността на съображение 9, е важно да се включи обичайно 
използваната формулировка „съответстващо с историческата действителност 
състояние“. 

Изменение 63
Бернд Ланге, Исмаил Ертуг

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(9) Относно превозни средства, които 
представляват исторически интерес, 
същите трябва да опазват наследството 
от епохата, в която са били 
конструирани. Те представляват 
културна ценност и обикновено не се
използват като превозни средства за 
всекидневна употреба. Следва да се 
даде възможност на държавите членки 
да разширяват периода, в който да бъде 
извършвана проверка на техническата 
изправност на тези превозни средства.
Тази възможност обаче не следва да 
води до прилагането на по-строги 
стандарти от първоначално 
предвидените. Следва също така 
държавите членки да регулират 
проверките на техническата изправност 
на други видове специализирани 
превозни средства.

Or. de

Обосновка

Превозните средства от исторически интерес представляват културна ценност и 
обикновено не се използват като превозни средства за всекидневна употреба. 
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Следователно за тях трябва да се прилагат различни правила.

Изменение 64
Анна Ибрисагич, Кристофер Фйелнер, Алф Свенсон

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(9) Относно историческите превозни 
средства, същите трябва да опазват 
наследството 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.

Or. sv

Изменение 65
Фил Бениън

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 

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

техническата изправност във всички
случаи, дори ако националната система 
дава възможност за оправомощаване на 
частни лица, включително такива, 
ангажирани с извършване на ремонти.

Or. en

Обосновка

Решението относно структурата на системата за редовни проверки на 
техническата изправност следва да се остави на държавите членки, при условие, че 
публичните или частните образувания се контролират от надзорен орган, както е 
посочено в член 13.

Изменение 66
Хуберт Пиркер

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, 
ангажирани с извършване на 
ремонти.

(10) Проверката на техническата 
изправност е суверенна дейност и като 
такава трябва да бъде извършвана от
държавата членка или от публична 
структура, на която държавата 
членка е възложила тази задача, или 
от структури или учреждения, които 
са определени и пряко контролирани 
от държавата, включително 
надлежно оправомощени частни 
организации. По-специално когато 
учрежденията, определени като 
центрове за извършване на прегледи за 
проверка на техническата изправност
на превозни средства, извършват и 
ремонтни дейности, държавите 
членки полагат всички усилия за 
осигуряване на обективност и високо 
качество на прегледите за проверка на 
техническата изправност на 
превозните средства.

Or. de
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Обосновка

Тази формулировка е взета от член 2 на настоящата Директива, 2009/40/EО, като 
целта е да се продължи да се гарантира наличието на различни функциониращи 
форми на проверки на техническата изправност.

Изменение 67
Бернадет Верньо

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, 
ангажирани с извършване на 
ремонти.

(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.

Or. fr

Обосновка

Следва да има формално разделение между центровете за проверки и сервизите за 
ремонт, за да се избегнат конфликти на интереси.

Изменение 68
Луис де Грандес Паскуал

Предложение за регламент
Съображение 10 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10a) Що се отнася до издаването на 
разрешения на центровете за 
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прегледи, държавите членки следва да 
имат предвид, че Директива 
2006/123/EО относно услугите на 
вътрешния пазар не включва в своя 
обхват услуги в областта на 
транспорта. 

Or. es

Изменение 69
Изабел Дюран

Предложение за регламент
Съображение 10 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10a) За да се избегне конфликт на 
интереси между центровете за 
прегледи и сервизите за ремонт никое 
превозно средство не следва да бъде 
подлагано на проверка на 
техническата изправност и на 
ремонт в обекти, принадлежащи на 
едни и същи интереси в рамките на 
една година.

Or. en

Изменение 70
Петер ван Дален

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) При проверката на техническата 
изправност проверяващите следва да 
действат независимо и да се избягват 
всякакви конфликти на интереси. 
Така резултатите от проверката на 
техническата изправност следва да 
не бъдат обвързани със заплата или 

заличава се
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други икономически или лични облаги.

Or. nl

Обосновка

Холандската система, при която сервизите също извършват прегледи на 
техническата изправност, а националния надзорен орган прави проверки на случаен 
принцип работи отлично.  Рискът операторите на сервизи да загубят 
разрешителното си и съответно източника на своите доходи гарантира висок 
стандарт на проверките на техническата изправност на холандския автомобилен 
парк. Следователно независимостта, която Комисията предлага е нежелателна.

Изменение 71
Хуберт Пиркер

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) При проверката на техническата 
изправност проверяващите следва да 
действат независимо и да се избягват 
всякакви конфликти на интереси. Така 
резултатите от проверката на 
техническата изправност следва да 
не бъдат обвързани със заплата или 
други икономически или лични облаги.

(13) При проверката на техническата 
изправност проверяващите следва да 
действат независимо и да се избягват 
всякакви конфликти на интереси. 
Държавите членки гарантират, че 
оценките се правят както трябва и 
обръщат особено внимание на 
обективността на оценките на 
търговците, упълномощени да 
ремонтират превозни средства.

Or. de

Изменение 72
Маркус Фербер

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) При проверката на техническата 
изправност проверяващите следва да 

(13) При проверката на техническата 
изправност проверяващите следва да 
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действат независимо и да се избягват 
всякакви конфликти на интереси. Така 
резултатите от проверката на 
техническата изправност следва да 
не бъдат обвързани със заплата или 
други икономически или лични облаги.

действат независимо и да се избягват 
всякакви конфликти на интереси. 
Държавите членки гарантират, че 
оценките се правят както трябва и 
че обектите, определени като 
центрове за прегледи  на 
техническата изправност, които 
също така ремонтират превозни 
средства са обективни в оценките си.

Or. de

Обосновка

Съгласно настоящата директива на ЕС относно проверките на техническата 
изправност, държавите членки определят обектите, които правят проверки на 
техническата изправност.  Това следва да се запази в новия регламент.

Изменение 73
Вернер Кун

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) При проверката на техническата 
изправност проверяващите следва да 
действат независимо и да се избягват 
всякакви конфликти на интереси. Така 
резултатите от проверката на 
техническата изправност следва да не 
бъдат обвързани със заплата или други 
икономически или лични облаги.

(13) При проверката на техническата 
изправност проверяващите следва да 
действат независимо и да се избягват 
всякакви конфликти на интереси. Така 
резултатите от проверката на 
техническата изправност следва да не 
бъдат обвързани със заплата или други 
икономически или лични облаги. 
Дейности, свързани с 
производството, продажбата, 
отдаването под наем или ремонта на 
превозни средства не следва да 
компрометират обективността, 
безпристрастността и 
независимостта на проверките на 
техническата изправност.

Or. en
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Изменение 74
Исмаил Ертуг

Предложение за регламент
Съображение 13 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13a) За да се гарантира съответната 
независимост на различните видове 
органи, извършващи проверки, е важно 
центровете за прегледи да прилагат 
хармонизирани и признати 
стандарти за безпристрастност, 
като тези, предвидени от  EN 
ISO/IEC 17020.

Or. en

Изменение 75
Бернадет Верньо

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 и — особено при 
интензивно използване — след 
определен пробег.

Or. fr

Обосновка

Увеличаването на честотата на прегледите за превозни средства на над шест години 
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изглежда непропорционално от гледна точка на безопасността и би наложило 
значителна допълнителна административна и финансова тежест.

Изменение 76
Юнус Омаржи

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 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.

Or. fr

Изменение 77
Брайън Симпсън

Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Проверката на техническата 
изправност следва да обхваща всички 
елементи, които са от значение за 
конкретното техническо решение, 
конструкция и оборудване на 
проверяваното превозно средство. В 
рамките на посочените елементи и 
предвид настоящото състояние на 
технологията на превозните средства, 

(19) Проверката на техническата 
изправност следва да обхваща всички 
елементи, които са от значение за 
конкретното техническо решение, 
конструкция и оборудване на 
проверяваното превозно средство. Тези 
елементи следва да се актуализират, 
като се отчитат последните 
проучвания и техническият напредък 
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съвременните електронни системи 
следва да бъдат включени в списъка на 
елементите, подлежащи на проверка. За 
постигане на хармонизиране на 
проверките на техническата изправност 
следва да се въведат методи за проверка
по отношение на всеки един от 
проверяваните елементи.

в областта на безопасността на 
превозните средства. 
Неотговарящите на стандартите 
колела, при които колелата са 
монтирани на нестандартни оси, 
следва да се разглеждат като 
елемент, от критично значение по 
отношение на безопасността, който 
трябва да бъде включен в проверките 
на техническата изправност. В 
рамките на посочените елементи и 
предвид настоящото състояние на 
технологията на превозните средства, 
съвременните електронни системи 
следва да бъдат включени в списъка на 
елементите, подлежащи на проверка. За 
постигане на хармонизиране на 
проверките на техническата изправност 
следва да се въведат методи за проверка 
по отношение на всеки един от 
проверяваните елементи.

Or. en

Обосновка

Съществува сериозна загриженост по отношение на отговорностите и 
безопасността, свързани с неотговарящи на стандартите и повредени колела, при 
които колелата се монтират на нестандартни оси. Проверката на колела, които не 
съответстват на главината, следва да се третира като елемент от критично 
значение за безопасността и следователно да бъде включено в елементите, които се 
проверяват в рамките  на прегледа на техническата изправност. 

Изменение 78
Бернадет Верньо

Предложение за регламент
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) Титулярят на регистрацията на 
дадено превозно средство, което 
подлежи на проверка на техническата 
изправност, по време на която са 
констатирани неизправности, особено 

(21) Титулярят на регистрацията на 
дадено превозно средство, което 
подлежи на проверка на техническата 
изправност, по време на която са 
констатирани неизправности, особено 
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такива, които представляват риск за 
пътната безопасност, следва незабавно 
да отстрани тези неизправности. В 
случай на опасни неизправности,
регистрацията на превозното средство 
следва да бъде оттеглена до пълното 
им отстраняване.

такива, които представляват риск за 
пътната безопасност, следва незабавно 
да отстрани тези неизправности. В 
случай на опасни неизправности, 
превозното средство не следва да се 
управлява по обществените пътища
до пълното им отстраняване.

Or. fr

Изменение 79
Дебора Серакиани, Саид Ел Хадрави

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 на 
вътрешните пазари на държавите 
членки и между 30 % и 40 % от 
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. Измамите с 
километропоказателите следва също 
така систематично да бъдат третирани 
като правонарушение, подлежащо на 
наказание. Държавите членки следва 
да предприемат всички необходими 
мерки, за да гарантират точността 
на показанията на 
километропоказателите по време на 
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целия жизнен цикъл на превозното 
средство. Това може да бъде 
направено чрез събиране в единна база 
данни на пробези на превозните 
средства регистрирани от различни 
действащи лица в автомобилния 
сектор, като официални търговци, 
сервизи или центрове за прегледи на 
техническата изправност.

Or. en

Обосновка

Историята на една кола е по-трудно проследима, когато тя е внесена. Показанията 
на километропоказателя при първата проверка на техническата изправност е важен 
параметър, който определя честотата на бъдещите проверки и следователно е 
важно държавите членки да предприемат всички възможни мерки за гарантиране на 
надеждността и точността на показанията на километропоказателите, особено 
при първия преглед на превозното средство.

Изменение 80
Матийо Грош

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 

(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. Създаването на 
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километропоказателите следва също 
така по-систематично да бъдат 
третирани като правонарушение, 
подлежащо на наказание.

база данни, в която да се записват 
регистрираните пробези на 
превозните средства и сериозните 
пътнотранспортни произшествия, в 
които те да участвали, при надлежно 
спазване на изискванията за защита 
на данните, ще допринесе и за 
предотвратяване на манипулациите 
и ще осигури достъп до важна 
информация. Измамите с 
километропоказателите следва освен 
това по-систематично да бъдат 
третирани като правонарушение, 
подлежащо на наказание.

Or. de

Изменение 81
Фил Бениън, Филип Де Бакер

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, 

(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. За да 
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подлежащо на наказание. противодействат на измамите с 
километропоказателите, държавите 
членки следва да събират 
регистрираните пробези на 
превозните средства в централна база 
данни.

Or. en

Обосновка

Пробегът на превозните средства вече се записва от търговци, сервизи или центрове 
за проверка на техническата изправност, но една централна база данни, в която тази 
информация да се събира ще има голямо въздействие по отношение на намаляване на 
разходите на потребителите, произтичащи от измами с километропоказателите.

Изменение 82
Луис де Грандес Паскуал

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, Комисията 
следва да разгледа необходимостта 
от нови предложения в областта на 
политиката за защита на 
потребителите.
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Or. es

Обосновка

Километропоказателите не се регулират, нито се изискват при типовото одобрение 
на превозните средства или за пускането им по пътищата. Те са устройства, които 
служат само за информация и са проектирани като такива. Правното основание за 
предложението не позволява този въпрос да бъде включен в него. Той следва да бъде 
разгледан в контекста на политиката за защита на потребителите.

Изменение 83
Артур Засада, Богдан Кажимеж Марчинкевич

Предложение за регламент
Съображение 24 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24a) Акредитирането на центровете 
прегледи съгласно Регламент (ЕО) № 
765/2008 за определяне на 
изискванията за акредитация и 
надзор на пазара във връзка с 
предлагането на пазара на продукти 
не може да представлява задължение 
за държавите членки.

Or. pl

Изменение 84
Мишел Дантен, Доминик Рике, Мари-Терез Саншез-Шмит 

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 

(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 
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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.

средства и тези на производителите по 
принцип биха допринесли за 
подобряване на ефективността на цялата 
административна верига, свързана с 
превозните средства, както и за 
намаляване на разходите и на 
административната тежест.

Or. fr

Изменение 85
Корин Вортман-Кол, Ане Е. Йенсен, Филип Де Бакер

Предложение за регламент
Съображение 25 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25a) Тъй като целта на настоящия 
регламент следва да бъде насърчаване 
на по-нататъшното хармонизиране и 
стандартизация на периодичните 
проверки на техническата 
изправност на превозните средства, 
което в крайна сметка следва да 
доведе до установяването на единен 
пазар на периодичните проверки на 
техническата изправност в 
Европейския съюз с взаимно 
признаване на удостоверенията за 
техническа изправност, което да 
позволява проверките на превозните 
средства да бъдат извършвани във 
всяка държава членка, Европейската 
комисия следва да подготви доклад 
относно напредъка, постигнат в 
процеса на хармонизиране, за да се 
определи, кога такова взаимно 
признаване би могло да бъде въведено;
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Or. en

Обосновка

Необходима ни е пътна карта за постигане на пълно взаимно признаване на 
удостоверенията за техническа изправност на превозните средства, което би могло 
да доведе до създаване на единен пазар на проверките на техническата изправност.

Изменение 86
Вернер Кун

Предложение за регламент
Съображение 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) За да се добавят в настоящия 
регламент допълнителни технически 
подробности, на Комисията следва да 
се делегира правомощието да приема 
актове в съответствие с член 290 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз, с оглед отчитането, 
когато е необходимо, на промените в 
законодателството на ЕС за одобрение 
на типа във връзка с категориите 
превозни средства, както и на нуждата 
от актуализиране на приложенията в 
съответствие с техническия прогрес. От 
особена важност е по време на 
подготвителната си работа Комисията 
да проведе подходящи консултации, 
включително и на експертно равнище. 
При подготвянето и съставянето на 
делегирани актове Комисията следва да 
осигури едновременното, своевременно 
и надлежно предаване на съответните 
документи на Европейския парламент и 
на Съвета.

(26) За да се актуализира настоящият 
регламент, на Комисията следва да се 
делегира правомощието да приема 
актове в съответствие с член 290 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз, с оглед отчитането, 
когато е необходимо, на промените в 
законодателството на ЕС за одобрение 
на типа във връзка с категориите
превозни средства, както и на нуждата 
от актуализиране на приложенията в 
съответствие с техническия прогрес. От 
особена важност е по време на 
подготвителната си работа Комисията 
да проведе подходящи консултации, 
включително и на експертно равнище. 
При подготвянето и съставянето на 
делегирани актове Комисията следва да 
осигури едновременното, своевременно 
и надлежно предаване на съответните 
документи на Европейския парламент и 
на Съвета.

Or. en

Изменение 87
Мари-Терез Саншез-Шмит
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Предложение за регламент
Съображение 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29) Доколкото целта на настоящия 
регламент, а именно създаването на 
минимални общи изисквания и 
хармонизирани правила относно 
провеждането на проверки на 
техническата изправност на 
превозни средства на територията 
на ЕС, не може да бъде постигната в 
достатъчна степен от държавите 
членки и следователно може да бъде 
по-добре постигната на равнище ЕС, 
Съюзът може да приема мерки в 
съответствие с принципа на 
субсидиарност, уреден в член 5 от 
Договора. В съответствие с принципа 
на пропорционалност, уреден в същия 
член, настоящият регламент не 
надхвърля необходимото за 
постигането на тази цел.

заличава се

Or. fr

Обосновка

Настоящата форма на законодателната рамка за прегледите следва да се запази и 
предложението за регламент следва да се замени с предложение за директива, така 
че организацията на периодичните проверки на  техническата изправност на 
превозните средства да е в компетенциите на държавите членки.

Изменение 88
Жорж Бах

Предложение за регламент
Съображение 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29) Доколкото целта на настоящия 
регламент, а именно създаването на 
минимални общи изисквания и 

(29) Доколкото целта на настоящия 
регламент, а именно създаването на 
минимални общи изисквания и 
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хармонизирани правила относно 
провеждането на проверки на 
техническата изправност на превозни 
средства на територията на ЕС, не може 
да бъде постигната в достатъчна степен 
от държавите членки и следователно 
може да бъде по-добре постигната на 
равнище ЕС, Съюзът може да приема 
мерки в съответствие с принципа на 
субсидиарност, уреден в член 5 от 
Договора. В съответствие с принципа на 
пропорционалност, уреден в същия 
член, настоящият регламент не 
надхвърля необходимото за постигането 
на тази цел.

хармонизирани правила относно 
провеждането на проверки на 
техническата изправност на превозни 
средства на територията на ЕС, не може 
да бъде постигната в достатъчна степен 
от държавите членки и следователно 
може да бъде по-добре постигната на 
равнище ЕС, Съюзът може да приема 
мерки в съответствие с принципа на 
субсидиарност, уреден в член 5 от 
Договора. В съответствие с принципа на 
пропорционалност, уреден в същия 
член, настоящият регламент не 
надхвърля необходимото за постигането 
на тази цел. Държавите членки могат 
да решат да въведат по строги от 
минималните стандарти изисквания.

Or. de

Изменение 89
Йорг Лайхтфрид

Предложение за регламент
Съображение 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29) Доколкото целта на настоящия 
регламент, а именно създаването на 
минимални общи изисквания и 
хармонизирани правила относно 
провеждането на проверки на 
техническата изправност на превозни 
средства на територията на ЕС, не може 
да бъде постигната в достатъчна степен 
от държавите членки и следователно 
може да бъде по-добре постигната на 
равнище ЕС, Съюзът може да приема 
мерки в съответствие с принципа на 
субсидиарност, уреден в член 5 от 
Договора. В съответствие с принципа на 
пропорционалност, уреден в същия 
член, настоящият регламент не 
надхвърля необходимото за постигането 

(29) Доколкото целта на настоящия 
регламент, а именно създаването на 
минимални общи изисквания и 
хармонизирани правила относно 
провеждането на проверки на 
техническата изправност на превозни 
средства на територията на ЕС, не може 
да бъде постигната в достатъчна степен 
от държавите членки и следователно 
установяването на рамка с 
минимални изисквания  може да бъде 
по-добре постигнато на равнище ЕС, 
Съюзът може да приема мерки в 
съответствие с принципа на 
субсидиарност, уреден в член 5 от 
Договора. В съответствие с принципа на 
пропорционалност, уреден в същия 
член, настоящият регламент не 



PE507.994v01-00 40/162 AM\931123BG.doc

BG

на тази цел. надхвърля необходимото за постигането 
на тази цел и следователно 
установените от държавите членки 
добре функциониращи системи за 
проверка на техническата 
изправност не следва да бъдат 
ненужно съществено променяни.

Or. de

Обосновка

Добре функциониращите, надеждни и признати системи за проверка на техническата 
изправност на превозните средства , като австрийската мрежа от центрове за 
прегледи, не трябва да бъдат разстройвани от ненужно подробно законодателство 
на ЕС.

Изменение 90
Дитер-Лебрехт Кох

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Настоящият регламент установява 
режим на периодични проверки на
техническата изправност на превозните 
средства.

Настоящата директива повишава 
минималните изисквания за проверка
на техническата изправност на 
превозните средства, за да се 
гарантира по-голяма безопасност на 
пътя и по-ефективно опазване на 
околната среда.

Or. de

Обосновка

Системи за проверка на техническата изправност на превозните средства вече 
съществуват в държавите членки. Новото е, че минималните изисквания ще се 
разширят, за да обхванат нови области на регулиране, като например центровете за 
проверка на техническата изправност, проверяващите и оборудването, използвано за 
тези проверки.
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Изменение 91
Петер ван Дален

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Настоящият регламент установява 
режим на периодични проверки на 
техническата изправност на превозните 
средства.

Настоящата директива установява 
режим на периодични проверки на 
техническата изправност на превозните 
средства.

Or. nl

Изменение 92
Джаклин Фостър

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Настоящият регламент установява 
режим на периодични проверки на 
техническата изправност на превозните 
средства.

Настоящата директива установява 
режим на периодични проверки на 
техническата изправност на превозните 
средства, използвани по обществените 
пътища, които трябва да отговарят 
на  минимални технически 
стандарти и изисквания с цел 
гарантиране на високо равнище на 
безопасност на пътя и опазване на 
околната среда.

Or. en

Обосновка

Директивата е по-подходящ инструмент, който адекватно подкрепя стандартите за 
безопасност на пътя и надгражда върху съществуващи законодателни процеси, 
последно актуализирани в Директива 2009/40/EC. Не е необходим регламент за 
постигане на целите на предложението.
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Изменение 93
Маркус Фербер

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 1 (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Настоящият регламент
установява проверки на 
безопасността на превозни средства 
от категориите N2, N3 и O4. 
Проверките се правят, в 
съответствие с член 5, параграф 5, на 
частите на превозните средства, 
които са най-податливи на поправка 
и износване,  като шаси, каросерия, 
съединителни елементи, кормилно 
управление, гуми/колела и спирачни 
системи.   Комисията определя 
съответните технически 
подробности в Приложение V.

Or. de

Обосновка

Проверките на техническата изправност за важен фактор за безопасността на 
пътя, защото гарантират по-висок стандарт на поддържане на търговските 
превозни средства. Те също така допринасят за удължаване на продължителността 
на използването им и за съкращаване на периодите на непланиран престой.

Изменение 94
Мишел Дантен, Доминик Власто,  Кристин Дьо Верак, Доминик Рике

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. Настоящата директива 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:
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Or. fr

Изменение 95
Дебора Серакиани, Брайън Симпсън

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – тире 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

– ремаркета и полуремаркета, чиято 
максимална допустима маса не 
превишава 3 500 kg — категории О1 и 
О2,

заличава се

Or. en

Обосновка

Произшествията с леки ремаркета са редки и се дължат предимно на човешки грешки 
— на свързването на ремаркето или на неподходящо поведение на водача.  Освен това 
проверките на леките ремаркета биха довели до непропроционална тежест за 
селскостопанските производители и малките предприятия с голям брой малки 
ремаркета. Те ще увеличат разходите и времето, през което ремаркетата не могат 
да се използват.

Изменение 96
Петер ван Дален

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – тире 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

– ремаркета и полуремаркета, чиято 
максимална допустима маса не 
превишава 3 500 kg — категории О1 и 
О2,

заличава се

Or. nl
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Изменение 97
Филип Брадбърн

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – тире 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

– ремаркета и полуремаркета, чиято
максимална допустима маса не 
превишава 3 500 kg — категории О1 и 
О2,

заличава се

Or. en

Изменение 98
Фил Бениън, Джордж Лайън, Джаклин Фостър

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – тире 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

– ремаркета и полуремаркета, чиято 
максимална допустима маса не 
превишава 3 500 kg — категории О1 и 
О2,

заличава се

((Това изменение се отнася за целия 
текст. Приемането му изисква промени 
в целия текст.))

Or. en

Обосновка

Произшествията с малки и средни ремаркета в повечето случаи се дължат на 
претоварване или несъобразена скорост и следователно те следва да подлежат на 
крайпътни проверки.

Изменение 99
Мариан Харкин

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – тире 5
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Текст, предложен от Комисията Изменение

– ремаркета и полуремаркета, чиято 
максимална допустима маса не 
превишава 3 500 kg — категории О1 и 
О2,

заличава се

Or. en

Изменение 100
Джим Хигинс

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – тире 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

– ремаркета и полуремаркета, чиято 
максимална допустима маса не 
превишава 3 500 kg — категории О1 и 
О2,

заличава се

Or. en

Изменение 101
Мишел Дантен, Доминик Рике, Мари-Терез Саншез-Шмит 

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – тире 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

– ремаркета и полуремаркета, чиято 
максимална допустима маса не 
превишава 3 500 kg — категории О1 и
О2,

– ремаркета и полуремаркета, чиято 
максимална допустима маса не 
превишава 3 500 kg — категория О2,

Or. fr

Изменение 102
Бернадет Верньо
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Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – тире 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

– ремаркета и полуремаркета, чиято 
максимална допустима маса не 
превишава 3 500 kg — категории О1 и
О2,

– ремаркета и полуремаркета, чиято 
максимална допустима маса е между 
750 kg и 3 500 kg — категория О2,

Or. fr

Обосновка

Ремаркетата от категория 01, които тежат по-малко от 500 кг обикновено не се 
регистрират, така че няма начин за тях да се изисква да преминават периодични 
проверки за техническа изправност.

Изменение 103
Луис де Грандес Паскуал

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – тире 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

– ремаркета и полуремаркета, чиято 
максимална допустима маса не 
превишава 3 500 kg — категории О1 и
О2,

– ремаркета и полуремаркета, чиято 
максимална допустима маса не 
превишава 3 500 kg — категория О2,

Or. es

Обосновка

Леките ремаркета от категория О1 са спомагателни превозни средства, които се 
използват спорадично за конкретни цели извън областта на транспорта. Няма 
държава членка, в която те на подлежат на регистрация. Следователно те не 
фигурират в официалните регистри на превозните средства и не могат да бъдат 
формално наблюдавани.

Изменение 104
Корин Вортман-Кол
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Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – тире 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

– ремаркета и полуремаркета, чиято 
максимална допустима маса не 
превишава 3 500 kg — категории О1 и
О2,

– ремаркета и полуремаркета, чиято 
максимална допустима маса не 
превишава 3 500 kg — категория О2,

Or. en

Обосновка

Категория О1 не се регистрира в повечето държави членки.

Изменение 105
Юнус Омаржи

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

Изменение 106
Петер ван Дален

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. nl
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Изменение 107
Мишел Дантен, Доминик Рике, Ален Кадек, Мари-Терез Саншез-Шмит, Филип 
Жювен, Брис Ортьофьо, Арно Данжан, Анес Льо Брюн

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

Изменение 108
Доминик Власто,  Кристин Дьо Верак, Георгиос Кумуцакос, Джим Хигинс, Петри 
Сарвама, Мариан-Жан Маринеску

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

В съответствие с принципите на субсидиарност и пропорционалност, решението 
дали изискванията за проверка на техническата изправност следва да се прилагат и 
за дву- и триколесните моторни превозни средства следва да се остави на отделните 
държави членки.

Изменение 109
Корин Вортман-Кол

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – тире 7
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Обосновка

Няма надеждни проучвания на безопасността на пътя, които да посочват някакъв 
конкретен проблем с безопасността на тези превозни средства. Повечето от тези 
превозни средства се използват за местен или регионален транспорт. По-специално 
произшествията с мотоциклети се предизвикват по-скоро от човешки грешки 
отколкото от техническа неизправност.

Изменение 110
Мариан Харкин

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 111
Анна Ибрисагич, Кристофер Фйелнер, Алф Свенсон

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. sv
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Изменение 112
Дитер-Лебрехт Кох

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 L2e, L3e, L4e, 
L5e, L6e и L7e,
(Категориите превозни средства, 
които подлежат на проверка следва да 
бъдат съгласувани в целия текст.)

Or. de

Обосновка

Включването на мотопеди в проверките на техническата изправност не следва да 
бъде налагано на държавите членки като минимално изискване. По-скоро то би 
следвало да бъде по тяхно усмотрение.

Изменение 113
Петер ван Дален

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – тире 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

– колесни трактори, чиято 
максимална конструктивна скорост 
надвишава 40 km/h — категория Т5.

заличава се

Or. nl

Изменение 114
Корин Вортман-Кол

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – тире 8
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Текст, предложен от Комисията Изменение

– колесни трактори, чиято 
максимална конструктивна скорост 
надвишава 40 km/h — категория Т5.

заличава се

Or. en

Обосновка

Това следва да се регулира от държавите членки. Тези превозни средства обикновено 
не се използват за международен транспорт.

Изменение 115
Мариан Харкин

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – тире 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

– Колесни трактори, чиято 
максимална конструктивна скорост 
надвишава 40 km/h — категория Т5.

заличава се

Or. en

Изменение 116
Дебора Серакиани, Брайън Симпсън

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – тире 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

– колесни трактори, чиято максимална 
конструктивна скорост надвишава 40 
km/h — категория Т5.

колесни трактори от категория Т5,
които се използват предимно по 
обществените пътища за търговски 
превози с максимална конструктивна 
скорост, надвишаваща 40 km/h.

Or. en
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Обосновка

Необходимо е да се прави разлика между тракторите, които се използват само за 
селскостопански цели и тракторите, които също така се използват  търговски 
превози.

Изменение 117
Луис де Грандес Паскуал

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – тире 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

– колесни трактори, чиято 
максимална конструктивна скорост 
надвишава 40 km/h — категория Т5.

заличава се

Or. es

Обосновка

Използването на превозни средства Т5 в някои държави за цели, различни от тези, за 
които за проектирани, не означава, че те следва да бъдат включени в настоящия 
регламент. Като компромис, решението дали те да подлежат на  периодични 
проверки следва да се остави на държавите членки.

Изменение 118
Фил Бениън

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – тире 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

– колесни трактори, чиято максимална 
конструктивна скорост надвишава 40 
km/h — категория Т5.

– колесни трактори от категория Т5,
които се използват предимно по 
обществените пътища за търговски 
превози с максимална конструктивна 
скорост, надвишаваща 40 km/h.

Or. en
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Изменение 119
Виля Сависар-Томаст

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – тире 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

– колесни трактори, чиято максимална 
конструктивна скорост надвишава 40 
km/h — категория Т5.

– колесни трактори, чиято максимална 
конструктивна скорост надвишава 40 
km/h, които се използват за 
предоставяне на транспортни услуги
— категория Т5.

Or. et

Обосновка

Настоящият регламент не следва да се отнася до тракторите, които се използват в 
селското и горското стопанство, тъй като те участват в нормалното движение по 
пътищата само в минимална степен и няма допълнителни проучвания на пътните 
произшествия, предизвикани от техни технически неизправности.

Изменение 120
Джаклин Фостър

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – тире 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

– колесни трактори, чиято максимална 
конструктивна скорост надвишава 40 
km/h — категория Т5.

– колесни трактори, чиято максимална 
конструктивна скорост надвишава 40 
km/h — категория Т5, за които в 
държавите членки е разрешено да се 
използват по обществените пътища 
с натоварени ремаркета със скорост, 
по-висока от 40 km/h.

Or. en

Обосновка

В някои държави членки тези превозни средства се използват като алтернатива на 
превозните средства от категории N2 и N3 за превоз на стоки.  Земеделските 
стопани използват трактори, които могат да се движат със скорост,  надвишаваща 
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40 km/h, но ако използването им е ограничено до 40 km/h при превоз на стоки, то по 
всяка вероятност превозът на стоки ще бъде  периферна дейност към основното им 
предназначение.  Въпреки че не подлежат на периодични проверки, тези превозни 
средства трябва да бъдат технически изправни, когато се използват по 
обществените пътища и държавите членки могат да ги включат в обхвата на тези 
проверки ако искат.

Изменение 121
Дитер-Лебрехт Кох

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – тире 8  а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

– задължителните периодични 
проверки на техническата 
изправност могат да бъдат 
разширени от държавите членки, за 
да включат и други категории 
превозни средства.  Държавите 
членки информират Комисията за 
такива свои решения, като ги 
обосновават.

Or. de

Обосновка

Ако се окаже необходимо включването на други категории превозни средства в 
обхвата на периодичните проверки, държавите членки следва да могат да действат 
съответно на тяхното равнище.

Изменение 122
Луис де Грандес Паскуал

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Настоящият регламент не се 
прилага за:

2. държавите членки изключват от 
обхвата на настоящия регламент
следните превозни средства, 
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регистрирани на тяхна територия:

Or. es

Обосновка

Като се има предвид, че ситуациите в държавите членки се различават, следва да 
бъде оставено достатъчно място за прилагане на принципа на субсидиарност.

Изменение 123
Джим Хигинс

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. ремаркета, които не подлежат на 
регистрация в държавите членки

Or. en

Обосновка

В много държави членки ремаркетата не подлежат на регистрация. Проверки на 
техническата изправност следователно биха били невъзможни.

Изменение 124
Анна Ибрисагич, Кристофер Фйелнер, Алф Свенсон

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

– превозни средства, които 
представляват исторически интерес,

– исторически превозни средства,

Or. sv

Изменение 125
Мишел Дантен, Доминик Власто, Кристин Дьо Верак, Доминик Рике
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Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – тире 1  а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. fr

Изменение 126
Фил Бениън, Джаклин Фостър

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

– превозни средства, принадлежащи на
въоръжените сили, противопожарната 
охрана, гражданската защита, служби, 
отговарящи за спешни случаи или 
спасителни операции,

– превозни средства, използвани от
въоръжените сили, противопожарната 
охрана, гражданската защита, служби, 
отговарящи за спешни случаи или 
спасителни операции,

Or. en

Обосновка

В някои случаи превозните средства, използвани от въоръжените сили, са взети на 
лизинг или под други форми на договор за наем.

Изменение 127
Дебора Серакиани, Брайън Симпсън

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – тире 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

– превозни средства, предназначени за 
земеделски, градинарски, горски или 
рибарски предприятия, чиято 

– превозни средства, използвани за 
целите на земеделието, 
градинарството, горското 
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максимална конструктивна скорост 
не надвишава 40 km/h,

стопанство, селското стопанство 
или рибарството и експлоатирани в 
рамките на територията на 
държавата членка,

Or. en

Обосновка

Необходимо е да се направи разграничение между тракторите, използвани в 
конкуренция с камионите, и тези, използвани единствено в селското стопанство, 
градинарството, горското стопанство, земеделието и рибарството. Чрез 
ограничаването на тези превозни средства до територията на тяхната собствена 
държава членка те са възпрепятствани да извършват дейности по превоз на товари в 
континенталната част на Европа.

Изменение 128
Виля Сависар-Томаст

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – тире 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

– превозни средства, предназначени за 
земеделски, градинарски, горски или 
рибарски предприятия, чиято 
максимална конструктивна скорост 
не надвишава 40 km/h,

– превозни средства, предназначени за 
земеделски, градинарски, горски или 
рибарски предприятия, които не се 
използват за предоставяне на 
транспортни услуги,

Or. et

Обосновка

Настоящият регламент следва да се прилага главно за превозни средства, които 
редовно участват в ежедневния трафик, но не и за тези, които предимно се използват 
извън трафика.

Изменение 129
Луис де Грандес Паскуал

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – тире 4  а (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

– колесни трактори, чиято 
максимална конструктивна скорост 
надвишава 40 km/h — категория Т5.

Or. es

Обосновка

Използването на превозни средства от категория Т5 в някои държави за цели, 
различни от тези, за които те са предназначени, не означава, че те следва да бъдат 
включени в регламента. Като компромисно решение, следва да се остави на 
държавите членки да преценят дали те следва да подлежат на периодични проверки.

Изменение 130
Юнус Омаржи

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 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

Изменение 131
Мишел Дантен, Доминик Рике, Ален Кадек, Мари-Терез Саншез-Шмит, Филип 
Жювен, Брис Ортьофьо, Арно Данжан, Анес Льо Брюн

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
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Or. fr

Изменение 132
Юнус Омаржи

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. fr

Изменение 133
Анна Ибрисагич, Кристофер Фйелнер, Алф Свенсон

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. sv

Изменение 134
Ане Е. Йенсен

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – точка 7 – уводна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(7) „ превозно средство, което 
представлява исторически интерес“ 
означава всяко превозно средство, което
е произведено преди поне 30 години и е 
запазено и поддържано в 
съответстващо на историческата 
действителност състояние.

Or. en

Обосновка

Определението е твърде ограничаващо, тъй като резервните части за превозни 
средства с историческо значение често са нови и не съответстват на историческите 
елементи на превозното средство. Освен това превозните средства с историческо 
значение често претърпяват технически промени през целия си живот в резултат 
напр. на по-нататъшното повишаване на безопасността. Външният вид на 
превозното средство също така се променя през целия му живот. Въпреки промените 
превозното средство винаги запазва първоначалния си характер и дух.

Изменение 135
Анна Ибрисагич, Кристофер Фйелнер, Алф Свенсон

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 с историческо 
значение означава всяко превозно 
средство, което отговаря на всяко едно 
от следните условия:

Or. sv

Изменение 136
Ане Е. Йенсен

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – точка 7 – тире 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

– произведено е най-малко преди 30 
години,

заличава се

Or. en

Изменение 137
Ане Е. Йенсен

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 138
Фил Бениън

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 чрез използване на 
резервни части, които възпроизвеждат, 
доколкото е възможно, историческите 
елементи на превозното средство;

Or. en

Обосновка

Използването на резервни части, възпроизвеждащи историческите елементи на 
превозното средство, следва да остане цел, която да отчита случаите, при които 
специфични части вече не се произвеждат или не са на разположение.
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Изменение 139
Анна Росбак, Олдржих Власак

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;

– запазено е и се поддържа в 
съответстващо на историческата 
действителност състояние;

Or. en

Изменение 140
Бернд Ланге, Исмаил Ертуг

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 е възстановено чрез 
използване на резервни части, които 
възпроизвеждат историческите 
елементи на превозното средство или 
които са от същия период;

Or. de

Обосновка

Превозните средства, които представляват исторически интерес, са културно 
наследство. Поради това изискванията за определението трябва също да бъдат ясни. 
Единствено превозни средства в първоначалното им състояние са наистина превозни 
средства с историческо значение. Определението в настоящия регламент е първото 
по рода си определение за превозни средства с историческо значение в 
законодателството на ЕС. Тъй като то може да бъде образец за по-нататъшно 
законодателство, то трябва да бъде особено ясно.
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Изменение 141
Ане Е. Йенсен

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 142
Анна Росбак, Олдржих Власак

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 143
Анна Ибрисагич, Кристофер Фйелнер, Алф Свенсон

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 

заличава се
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окачване, и

Or. sv

Изменение 144
Мишел Дантен, Доминик Рике, Мари-Терез Саншез-Шмит

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

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

Or. fr

Изменение 145
Бернд Ланге, Исмаил Ертуг

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 елементи като двигател, 
спирачна уредба, кормилно управление, 
тип превозно средство или окачване,
са непроменени или са от същия 
период;

Or. de

Изменение 146
Ане Е. Йенсен

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – точка 7 – тире 4
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Текст, предложен от Комисията Изменение

– няма промяна по отношение на 
външния си вид;

заличава се

Or. en

Изменение 147
Мишел Дантен, Доминик Рике, Мари-Терез Саншез-Шмит

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. fr

Изменение 148
Анна Росбак, Олдржих Власак

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 149
Изабел Дюран

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – точка 7 – тире 4
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Текст, предложен от Комисията Изменение

– няма промяна по отношение на 
външния си вид;

заличава се

Or. en

Изменение 150
Анна Ибрисагич, Кристофер Фйелнер, Алф Свенсон

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. sv

Изменение 151
Бернд Ланге, Исмаил Ертуг

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 е 
от същия период;

Or. de

Изменение 152
Мишел Дантен, Доминик Рике, Мари-Терез Саншез-Шмит

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – точка 7 – тире 4 a (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

– моделът вече не се произвежда; 

Or. fr

Изменение 153
Бернд Ланге, Исмаил Ертуг

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

– от същия период:
промените са от същия период, ако 
от юридическа и техническа гледна 
точка са били възможни не повече от 
10 години след като превозното 
средство е било произведено;

Or. de

Изменение 154
Анна Ибрисагич, Кристофер Фйелнер, Алф Свенсон

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – точка 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) „титуляр на свидетелство за 
регистрация“ означава лице, на чието 
име е регистрирано превозното 
средство;

заличава се

Or. sv

Изменение 155
Ане Е. Йенсен



PE507.994v01-00 68/162 AM\931123BG.doc

BG

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – точка 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) „титуляр на свидетелство за 
регистрация“ означава лице, на чието 
име е регистрирано превозното 
средство;

(8) „титуляр на свидетелство за 
регистрация“ означава лице, на чието 
име е регистрирано превозното 
средство, или лице, което има 
постоянно право на ползване върху 
превозното средство;

Or. en

Обосновка

В някои държави не е нужно ползвателят на превозно средство да бъде негов 
собственик. Всеки потребител, който има постоянно право на ползване върху 
превозното средство, може да има същия статут като регистрирания собственик на 
превозното средство, независимо че в регистрационния документ фигурира името на 
собственика. В някои държави дори в документа може да има две имена. Тези разлики 
могат да предизвикат объркване, когато превозното средство се управлява в други 
държави членки, които може да не допускат подобни системи.

Изменение 156
Джаклин Фостър

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, в 
съответствие с приложенията към 
настоящата директива, с цел 
удостоверяване, че превозното 
средство е безопасно за използване по 
обществените пътища и отговаря на 
нужните екологични характеристики;

Or. en
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Обосновка

Приложенията съдържат данни, отнасящи се до състоянието на превозното 
средство и стандартите за отделните компоненти. Повторението на част от 
определението може да доведе до объркване при прилагането на проверките.

Изменение 157
Мишел Дантен, Доминик Рике, Мари-Терез Саншез-Шмит

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 с цел 
удостоверяване, че превозното 
средство е безопасно за използване по 
обществените пътища и отговаря на 
нужните екологични характеристики;

Or. fr

Изменение 158
Изабел Дюран

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 дали
дадено превозно средство е безопасно 
за използване по обществените 
пътища и отговаря на нужните 
екологични характеристики и дали
частите и елементите му 
съответстват, когато е приложимо,
на свързаните с безопасността и 
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модернизирането; опазването на околната среда 
характеристики при одобрението, 
първоначалната регистрация или 
въвеждането в експлоатация или 
модернизирането;

Or. en

Изменение 159
Луис де Грандес Паскуал

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – точка 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) „проверяващ“ означава лице, 
оправомощено от държава членка да 
извършва проверка на техническата 
изправност в център за прегледи или от 
името на компетентен орган;

(13) „проверяващ“ означава лице, 
оправомощено от държава членка или 
от неин компетентен орган, да 
извършва проверка на техническата 
изправност в център за прегледи или от 
името на компетентен орган;

Or. es

Обосновка

В някои държави членки проверките на техническата изправност попадат в сферата 
на компетентност на регионалните органи.

Изменение 160
Дитер-Лебрехт Кох

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – точка 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) „проверяващ“ означава лице, 
оправомощено от държава членка да 
извършва проверка на техническата 
изправност в център за прегледи или от 
името на компетентен орган;

(13) „проверяващ“ означава лице, 
оправомощено от държава членка или 
от неин компетентен орган, да 
извършва проверка на техническата 
изправност, което е свързано с център 
за прегледи или действа от името на
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компетентния орган;

Or. de

Обосновка

От това става ясно, че проверяващите трябва да бъдат свързани или с център за 
прегледи, или с орган.

Изменение 161
Жорж Бах

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – точка 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) „проверяващ“ означава лице, 
оправомощено от държава членка да 
извършва проверка на техническата 
изправност в център за прегледи или от 
името на компетентен орган;

(13) „проверяващ“ означава лице, 
оправомощено от държава членка да 
извършва проверка на техническата 
изправност и принадлежащо към
център за прегледи или действащо от 
името на компетентен орган;

Or. en

Обосновка

Центровете за прегледи и техните проверяващи трябва да бъдат надлежно 
акредитирани в съответствие с правилата по международните стандарти (ISO/IEC 
17020:2012 относно центровете за прегледи от тип А).

Изменение 162
Дебора Серакиани, Исмаил Ертуг

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – точка 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) „център за прегледи“ означава 
публични или частни органи или 
предприятия, включително такива, 
извършващи ремонт на превозни 
средства, оправомощени от държава 

(15) „център за прегледи“ означава 
публични или частни органи или 
предприятия, включително такива, 
извършващи ремонт на превозни 
средства, оправомощени от държава 
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членка да извършват проверки на 
техническата изправност;

членка да извършват проверки на 
техническата изправност.

Ако частен орган или предприятие, на 
който е възложено да извършва 
проверка на техническата 
изправност, извършват и търговско 
производство, продажба, лизинг, 
поддръжка и ремонтна дейност на 
превозни средства, държавите членки 
трябва да обърнат специално 
внимание на безпристрастността и 
високите стандарти за качество на 
неговите проверки.

Or. en

Обосновка

Необходимо е, за да се определят гаранции за обективни прегледи на превозни 
средства и безопасност по пътищата, а също така е единственият начин да се 
защитят потребителите от ненужен и скъп ремонт.

Изменение 163
Дитер-Лебрехт Кох

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – точка 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) „център за прегледи“ означава 
публични или частни органи или 
предприятия, включително такива, 
извършващи ремонт на превозни 
средства, оправомощени от държава 
членка да извършват проверки на 
техническата изправност;

(15) „център за прегледи“ означава 
публични или частни органи или 
предприятия, оправомощени от държава 
членка да извършват проверки на 
техническата изправност;

Or. de

Обосновка

Без значителни промени по отношение на организацията, персонала и финансовите 
средства с оглед на едно ясно разделение между прегледи и ремонтна дейност е 
немислимо сервизите да работят и като центрове за прегледи.
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Изменение 164
Бернадет Верньо

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – точка 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) „център за прегледи“ означава 
публични или частни органи или 
предприятия, включително такива, 
извършващи ремонт на превозни 
средства, оправомощени от държава 
членка да извършват проверки на 
техническата изправност;

(15) „център за прегледи“ означава 
публични или частни органи или 
предприятия, оправомощени от държава 
членка да извършват проверки на 
техническата изправност;

Or. fr

Обосновка

Следва да има формално разграничение между центровете за прегледи и сервизите за 
моторни превозни средства, за да се избегне какъвто и да било конфликт на интереси.

Изменение 165
Жорж Бах

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – точка 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) „център за прегледи“ означава 
публични или частни органи или 
предприятия, включително такива, 
извършващи ремонт на превозни 
средства, оправомощени от държава 
членка да извършват проверки на 
техническата изправност;

(15) „център за прегледи“ означава 
публични или частни органи или 
предприятия, оправомощени от държава 
членка да извършват проверки на 
техническата изправност. С цел да се 
осигури необходимата независимост 
и обективност на проверката на 
превозните средства, центровете за 
прегледи не трябва да извършват 
поддръжка или ремонт на моторни 
превозни средства, продажба или 
лизинг. Ако държава членка 
гарантира безпристрастност чрез 
налагане на ефективно разделение 
между тези икономически дейности и 
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дейностите по проверка на 
техническата изправност (на 
организационно, персонално и 
финансово равнище), тя може да се 
отклони от това задължение.

Or. en

Изменение 166
Дебора Серакиани, Саид Ел Хадрави

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – точка 16 – тире 1 (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

– „база данни за регистриране на 
пробега“ означава база данни, 
създадена от държава членка, в която 
се съхраняват показания на 
километропоказатели на превозните 
средства, регистрирани в тази 
държава членка

Or. en

Обосновка

Управлението на централните бази данни, които събират показанията на 
километропоказателите за всички регистрирани автомобили, ще помогне фактически 
да се изкоренят измамите с пробега.

Изменение 167
Мариан-Жан Маринеску

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Моторните превозни средства и 
техните ремаркета периодично се 
проверяват в съответствие с 
настоящия регламент в държавата

1. Моторните превозни средства и 
техните ремаркета периодично се 
проверяват в някоя от държавите 
членки, независимо от държавата, в 
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членка, в която са регистрирани. която са регистрирани. Тези тестове се 
признават във всички държави 
членки.

Or. fr

Изменение 168
Петер ван Дален

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1

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 
периодично се проверяват в 
съответствие с настоящата директива
в държавата членка, в която са 
регистрирани.

Or. nl

Изменение 169
Силвия-Адриана Цикъу

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1

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 където и да е в Европейския 
съюз.

Or. ro

Обосновка

В интерес на завършването на единния пазар на ЕС следва да бъде възможно 
проверката да се извършва във всяка държава – членка на ЕС.
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Изменение 170
Дитер-Лебрехт Кох

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Проверките на техническата 
изправност се извършват само от
компетентния орган на държава 
членка или от центрове за прегледи,
оправомощени от държави членки.

2. Проверките на техническата 
изправност се извършват от центрове за 
прегледи в държавата членка, в която 
превозното средство е регистрирано.

Or. de

Обосновка

Разяснение, че центровете за прегледи в дадена държава членка са отговорни само за 
проверката на превозни средства, които са били регистрирани в тази държава 
членка.

Изменение 171
Изабел Дюран, Богуслав Либерадзки

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Проверките на техническата 
изправност се извършват само от 
компетентния орган на държава членка 
или от центрове за прегледи, 
оправомощени от държави членки.

2. Проверките на техническата 
изправност се извършват само от 
компетентния орган на държава членка 
или от центрове за прегледи, 
оправомощени от държави членки или 
от органите за надзор, създадени от 
тях.

Or. en

Изменение 172
Корин Вортман-Кол, Ане Е. Йенсен, Филип Де Бакер
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Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Проверките на техническата 
изправност се извършват само от 
компетентния орган на държава членка 
или от центрове за прегледи, 
оправомощени от държави членки.

2. Проверките на техническата 
изправност се извършват само от 
компетентния орган на държава членка 
или от публичен орган, на който 
държавата е възложила тази задача, 
или от органи или предприятия, 
които са сертифицирани и 
контролирани от държавата, 
включително оправомощени частни 
образувания.

Or. en

Обосновка

Предложеното условие би било твърде ограничаващо за държавите членки при 
организирането на тяхната система за извършване на проверки на техническата 
изправност.

Изменение 173
Изабел Дюран

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. С цел да се избегне конфликт на 
интереси между центровете за 
прегледи и органите, участващи в 
извършването на ремонта, 
центровете за прегледи или 
предприятията, спадащи към същите 
интереси, не могат да извършват 
ремонт на превозни средства, които 
са проверявали през изтеклата 
година, и обратно.

Or. en
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Изменение 174
Джаклин Фостър

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.

заличава се

Or. en

Обосновка

Няма нужда от това в настоящата директива. Споделянето на информацията е вече 
постановено в ЕО 715/2007 (член 6, параграф 1 и член 3, параграф 14 и ЕО 595/2009 
член 6, параграф 1 и член 3, параграф 11). Членът просто дублира съществуващото 
изискване за споделяне на информация. Приложение I също следва да се заличи.

Изменение 175
Фил Бениън

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 

3. Производителите на превозни 
средства предоставят на центровете за 
прегледи и производителите на 
оборудване за изпитвания или, когато е 
приложимо, на компетентния орган
единен набор от техническа
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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.

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,
включително разглеждане на 
осъществимостта на единна точка 
за достъп, и в съответствие с 
процедурата по разглеждане, посочена в 
член 16, параграф 2.

Or. en

Обосновка

С цел да се улесни прехвърлянето на информация между производителите на 
автомобили, центровете за прегледи и производителите на оборудване за изпитвания, 
производителите на автомобили представят единен набор от данни. Европейската 
комисия също така разглежда и осъществимостта на единна точка за достъп до 
тази информация.

Изменение 176
Мишел Дантен, Доминик Рике, Мари-Терез Саншез-Шмит

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 достъп до 
техническата информация, необходима 
за проверка на техническата изправност,
при спазване на разпоредбите 
относно достъпа до информация, 
определени в Регламент (ЕО) № 
715/2007 и Регламент (ЕО) № 595/2009.
Преди влизането в сила на този 
текст Комисията приема, 
посредством актове за изпълнение, 
техническата информация, 
необходима за проверката на 
техническата изправност, в 
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съответствие с приложение II, точка 
3, както и подробни правила относно 
процедурите за достъп до съответната 
техническа информация, в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 16, 
параграф 2.

Or. fr

Изменение 177
Бернадет Верньо

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. Комисията приема подробни правила 
относно същността на техническата 
информация, която трябва да бъде 
предоставена от производителите на 
превозни средства по силата на 
разпоредбите на приложение I, както 
и процедурите за достъп до тази 
техническа информация по 
приложение I, в съответствие с 
процедурата по разглеждане, посочена в 
член 16, параграф 2.

Or. fr

Обосновка

Не следва да се оставя на производителите на превозни средства да определят каква 
техническа информация трябва да бъде предоставяна.

Изменение 178
Дитер-Лебрехт Кох
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Предложение за регламент
Глава 3 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

ИЗИСКВАНИЯ ОТНОСНО 
ПРОВЕРКАТА НА ТЕХНИЧЕСКАТА 
ИЗПРАВНОСТ

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ 
ОТНОСНО ПРОВЕРКАТА НА 
ТЕХНИЧЕСКАТА ИЗПРАВНОСТ

Or. de

Изменение 179
Дитер-Лебрехт Кох

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Всяка държава членка може да 
предостави финансиране за проверки 
на техническата изправност, ако 
собственик на превозно средство 
реши да намали интервала на 
проверките на една година. Периодът 
на финансиране започва не по-рано от 
10 години след датата на 
първоначалната регистрация на 
превозното средство.

Or. de

Обосновка

Броят на произшествията, както и разходите, свързани с тях, може да се очаква да 
се понижи, ако собствениците на превозни средства на над десет години доброволно 
решат да ги подлагат на проверка ежегодно. Част от спестяванията следва да се 
използват за финансиране на тези мерки. Тази процедура е равносилна на 
въвеждането на система на бонуси.

Изменение 180
Бернадет Верньо
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Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. За превозни средства от 
категории L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e 
и L7e, които са били регистрирани за 
използване на пътя за повече от 
четири години, се изисква да 
преминат проверка на техническата 
изправност, преди да могат да бъдат 
регистрирани на ново име.

Or. fr

Обосновка

Като се имат предвид противоречията във връзка с въздействието, което 
мотоциклетите в лошо състояние оказват върху броя на пътнотранспортните 
произшествия, не би било пропорционално двуколесните и триколесните превозни 
средства да бъдат подлагани на задължителна периодична проверка на техническата 
изправност. С оглед защитата на потребителите обаче всеки, който продава 
двуколесно или триколесно превозно средство, което е на повече от четири години, 
следва да има задължение да предостави на купувача сертификат за техническа 
изправност.

Изменение 181
Джаклин Фостър

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Държавите членки могат да 
изискват превозни средства от даден 
клас, регистрирани в държавата 
членка, да подлежат на по-чести 
периодични проверки на 
техническата изправност.

Or. en
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Обосновка

С оглед защита на безопасността по пътищата това дава възможност на всяка 
държава членка да прилага периодични проверки на превозни средства. Освен това 
изрично се разрешават по-честите проверки за всеки тип превозно средство.

Изменение 182
Юнус Омаржи

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

Изменение 183
Петер ван Дален

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. nl
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Изменение 184
Мишел Дантен, Доминик Рике, Ален Кадек, Мари-Терез Саншез-Шмит, Филип 
Жювен, Брис Ортьофьо, Арно Данжан, Анес Льо Брюн

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

Изменение 185
Доминик Власто, Кристин Дьо Верак, Георгиос Кумуцакос, Джим Хигинс, 
Мариан-Жан Маринеску

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

Обосновка

В съответствие с принципите на субсидиарност и пропорционалност следва да се 
остави на отделните държави членки да вземат решение дали изискванията за 
проверка на техническата изправност следва да обхващат и двуколесните и 
триколесните моторни превозни средства.
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Изменение 186
Корин Вортман-Кол

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 187
Бернадет Верньо

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

Обосновка

По отношение на противоречията във връзка с въздействието, което мотоциклетите 
в лошо състояние оказват върху статистиката за произшествията, изглежда 
непропорционално да се изисква двуколесните и триколесните превозни средства да се 
подлагат на периодични задължителни проверки на техническата изправност. И все 
пак, с оглед защитата на потребителите следва да се изисква сертификат за 
техническа изправност при препродажбата на двуколесни или триколесни превозни 
средства, които са на повече от четири години.
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Изменение 188
Мариан Харкин

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 189
Анна Ибрисагич, Кристофер Фйелнер, Алф Свенсон

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. sv

Изменение 190
Дитер-Лебрехт Кох

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – тире 1
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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 L2e, 
L3e, L4e, L5e и L7e: четири години след 
датата на първоначална регистрация на 
превозното средство, след това – най-
малко на всеки две години или в 
съответствие с разпоредбите на 
съответната държава членка;

Or. de

Изменение 191
Олдржих Власак, Анна Росбак

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 L1e, 
L2e, L3e, L4e: шест години след датата 
на първоначална регистрация на 
превозното средство, а след това – на 
всеки четири години;

Or. en

Изменение 192
Петри Сарвама

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 L5e, 
L6e и L7e: четири години след датата на 
първоначална регистрация на 
превозното средство, а след това – на 
всеки две години;
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Or. fi

Изменение 193
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 
регистрация на превозното средство, 
след това — след две години, а след 
това — всяка година;

– 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;

Or. ro

Изменение 194
Дитер-Лебрехт Кох

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 – най-
малко на всеки две години или в 
съответствие с разпоредбите на 
съответната държава членка;

Or. de

Обосновка

Годишните интервали за проверка на превозните средства от категории M1, N1 и O2 
не следва да бъдат налагани на държавите членки като минимално изискване, а по-
скоро следва да бъдат по избор.
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Изменение 195
Петер ван Дален

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 и 
N1: четири години след датата на 
първоначална регистрация на 
превозното средство, след това — след 
две години, а след това — всяка година;

Or. nl

Изменение 196
Дебора Серакиани, Брайън Симпсън

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: четири години след датата на 
първоначална регистрация на 
превозното средство, след това — след 
две години, а след това — всяка година;

Or. en

Обосновка

Въвеждането на схема за проверка и лицензиране на леките ремаркета не е 
задължително да доведе до намаляване на произшествията, свързани с тях, но би 
включило значителни разходи и тежести за широк кръг от потребители.

Изменение 197
Мишел Дантен, Доминик Рике, Филип Жювен, Мари-Терез Саншез-Шмит

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – тире 2
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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

Изменение 198
Бернадет Верньо

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 и 
N1 четири години след датата на 
първоначална регистрация на 
превозното средство, а след това – на 
всеки две години;

Or. fr

Обосновка

По-честите проверки на превозни средства на над шест години не е оправдана от 
гледна точка на безопасността и включва значителни допълнителни финансови и 
административни разходи. Освен това не изглежда пропорционално да се изисква за 
ремаркета от категория 02 да бъдат проверявани със същата честота като 
моторните превозни средства.

Изменение 199
Филип Брадбърн

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

N1: четири години след датата на 
първоначална регистрация на 
превозното средство, след това — след 
две години, а след това — всяка година;

Or. en

Изменение 200
Доминик Власто, Кристин Дьо Верак, Георгиос Кумуцакос, Джим Хигинс, Петри 
Сарвама, Мариан-Жан Маринеску

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

В съответствие с принципите на субсидиарност и пропорционалност държавите 
членки следва да имат възможност да вземат решение относно това дали да се 
увеличи честотата на проверките на техническата изправност за превозни средства 
от категории M1, N1 и O2.

Изменение 201
Фил Бениън, Джордж Лайън, Джаклин Фостър

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: четири години след датата на 
първоначална регистрация на 
превозното средство, след това — след 
две години, а след това — всяка година;
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Or. en

Обосновка

Произшествията с леки и средни ремаркета в повечето случаи са свързани с 
претоварване или превишена скорост и следователно следва да бъдат третирани по 
съответния начин чрез крайпътни проверки.

Изменение 202
Олдржих Власак, Анна Росбак

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, O2, L5e, L6e и L7e: четири години 
след датата на първоначална 
регистрация на превозното средство, а 
след това – на всеки две години;

Or. en

Изменение 203
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 204
Юнус Омаржи
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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

Изменение 205
Мариан Харкин

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 и 
N1: четири години след датата на 
първоначална регистрация на 
превозното средство, след това — след 
две години, а след това — всяка година;

Or. en

Изменение 206
Фил Бениън

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – тире 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

– Превозни средства от категория М1, 
регистрирани като таксиметрови 
автомобили и превозни средства на 
спешната медицинска помощ, превозни 
средства от категории M2, M3, N2, N3,
T5, O3 и O4:  една година след датата на 

– Превозни средства от категория М1, 
регистрирани като таксиметрови 
автомобили и превозни средства на 
спешната медицинска помощ, превозни 
средства от категории M2, M3, N2, N3, 
O3 и O4:  една година след датата на 
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първоначална регистрация на 
превозното средство, след това — всяка 
година.

първоначална регистрация на 
превозното средство, след това — всяка 
година.

Or. en

Изменение 207
Дитер-Лебрехт Кох

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – тире 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

– Превозни средства от категория М1, 
регистрирани като таксиметрови 
автомобили и превозни средства на 
спешната медицинска помощ, превозни 
средства от категории M2, M3, N2, N3, 
T5, O3 и O4: една година след датата на 
първоначална регистрация на 
превозното средство, след това — всяка 
година.

– Превозни средства от категория М1, 
регистрирани като таксиметрови 
автомобили и превозни средства на 
спешната медицинска помощ, превозни 
средства от категории M2, M3, N2, N3, 
T5, O3 и O4: една година след датата на 
първоначална регистрация на 
превозното средство, след това – в 
съответствие с разпоредбите на 
съответната държава членка.

Or. de

Обосновка

Годишните интервали за проверка на превозните средства от категории M2, M3, N2, 
N3, T5, O3 и O4 не следва да бъдат налагани на държавите членки като минимално 
изискване, а по-скоро следва да бъдат по избор.

Изменение 208
Петер ван Дален

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – тире 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

– Превозни средства от категория М1, 
регистрирани като таксиметрови 
автомобили и превозни средства на 

– Превозни средства от категория М1, 
регистрирани като таксиметрови 
автомобили и превозни средства на 
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спешната медицинска помощ, превозни 
средства от категории M2, M3, N2, N3,
T5, O3 и O4: една година след датата на 
първоначална регистрация на 
превозното средство, след това — всяка 
година.

спешната медицинска помощ, превозни 
средства от категории M2, M3, N2, N3, 
O3 и O4: една година след датата на 
първоначална регистрация на 
превозното средство, след това — всяка 
година.

Or. nl

Изменение 209
Петри Сарвама

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – тире 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

– Превозни средства от категория М1, 
регистрирани като таксиметрови 
автомобили и превозни средства на 
спешната медицинска помощ, превозни 
средства от категории M2, M3, N2, N3, 
T5, O3 и O4: една година след датата на 
първоначална регистрация на 
превозното средство, след това — всяка 
година.

– Превозни средства от категория М1, 
регистрирани като таксиметрови 
автомобили и превозни средства на 
спешната медицинска помощ, превозни 
средства от категории M2, M3, N2, N3, 
T5, O3 и O4: една година след датата на 
първоначална регистрация на 
превозното средство, след това – на 
всеки две години.

Or. fi

Изменение 210
Фил Бениън

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – тире 3  а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

– Превозни средства от категория T5, 
използването на които се извършва 
главно на обществени пътища за 
целите на търговското превозване на 
товари: четири години след датата 
на първоначална регистрация на 
превозното средство, а след това – на 
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всеки две години

Or. en

Изменение 211
Бернадет Верньо

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – тире 3  а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

– Превозни средства от категория О2: 
шест години след датата на 
първоначална регистрация на 
превозното средство, а след това – на 
всеки три години.

Or. fr

Обосновка

Ремаркетата от категория О2 могат да представляват опасност за другите 
участници в пътното движение, ако са недостатъчно поддържани, по-специално с 
оглед на техния размер и тегло. Поради това следва да бъдат извършвани проверки на 
техническата изправност на подходящи интервали, като се отделя особено внимание 
на структурната цялост и спирачната ефективност. 

Изменение 212
Петер ван Дален

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
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Or. nl

Изменение 213
Доминик Власто, Кристин Дьо Верак, Георгиос Кумуцакос, Джим Хигинс, 
Мариан-Жан Маринеску

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. fr

Обосновка

В съответствие с принципите на субсидиарност и пропорционалност държавите 
членки следва да имат възможност да вземат решение относно това дали да се 
увеличава честотата на проверките на техническата изправност за превозни 
средства от категории M1 и N1.

Изменение 214
Олдржих Власак, Анна Росбак

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 

заличава се
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проверка на техническата 
изправност.

Or. en

Изменение 215
Дитер-Лебрехт Кох

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 или показва 
сериозни пропуски по отношение на 
безопасността на първата проверка на 
техническата изправност след 
първоначалната регистрация на 
превозното средство, след това то 
подлежи на ежегодна проверка на 
техническата изправност.

Or. de

Обосновка

Проверката следва да се извършва и когато сериозните пропуски по отношение на 
безопасността са резултат от поведението на пътя и/или управлението на 
превозното средство. Това поведение е малко вероятно да се промени.

Изменение 216
Жорж Бах

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 

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

след първоначалната регистрация на 
превозното средство, след това то 
подлежи на ежегодна проверка на 
техническата изправност.

Or. de

Изменение 217
Изабел Дюран

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 120 000 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 218
Матийо Грош

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 
е достигнало пробег от 160 000 km или
първоначалната регистрация на 
превозното средство е била преди 
повече от десет години, то подлежи на
ежегодни проверки на техническата 
изправност.

Or. de
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Изменение 219
Петри Сарвама

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 проверка на техническата 
изправност на всеки две години.

Or. fi

Изменение 220
Силвия-Адриана Цикъу

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 проверка на техническата 
изправност веднъж на всеки две години 
или на всеки 60 000 km.

Or. ro

Изменение 221
Юозас Имбрасас
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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 200 000 km на първата 
проверка на техническата изправност 
след първоначалната регистрация на 
превозното средство, след това то 
подлежи на ежегодна проверка на 
техническата изправност.

Or. lt

Изменение 222
Хуберт Пиркер

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Титулярят на свидетелството за 
регистрация може да изиска от центъра 
за прегледи или, ако е приложимо, от 
компетентния орган, извършване на 
проверката на техническата изправност 
през период от време от началото на 
месеца, предхождащ месеца, в който се 
навършва годишнината, посочена в 
параграф 1, до края на втория месец 
след тази дата, без това да засяга датата 
на следващата проверка на техническата 
изправност.

3. Титулярят на свидетелството за 
регистрация може да изиска от центъра 
за прегледи или, ако е приложимо, от 
компетентния орган, извършване на 
проверката на техническата изправност 
през период от време от началото на 
месеца, предхождащ месеца, в който се 
навършва годишнината, посочена в 
параграф 1, до края на шестия месец 
след тази дата, без това да засяга датата 
на следващата проверка на техническата 
изправност.

Or. de

Обосновка

Шестмесечният гратисен период се прилага от десетилетия в Австрия, например, 
като се оказва успешен от техническа, практическа гледна точка и по отношение на 
удобството за клиента, и би допринесъл за по-голяма гъвкавост.
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Изменение 223
Корин Вортман-Кол, Ане Е. Йенсен, Филип Де Бакер

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Титулярят на свидетелството за 
регистрация може да изиска от центъра 
за прегледи или, ако е приложимо, от 
компетентния орган, извършване на 
проверката на техническата изправност 
през период от време от началото на 
месеца, предхождащ месеца, в който се 
навършва годишнината, посочена в 
параграф 1, до края на втория месец 
след тази дата, без това да засяга 
датата на следващата проверка на 
техническата изправност.

3. Титулярят на свидетелството за 
регистрация може да изиска от центъра 
за прегледи или, ако е приложимо, от 
компетентния орган или органи или 
предприятия, които са 
сертифицирани и контролирани от 
държавата, извършване на проверката 
на техническата изправност през период 
от време, започващ от началото на 
месеца, предхождащ месеца, в който се 
навършва годишнината, посочена в 
параграф 1, без това да засяга датата на 
следващата проверка на техническата 
изправност.

Or. en

Обосновка

От изключителна важност е в превозното средство винаги да има валиден 
сертификат за проверка на техническата изправност. Осигуряването на гъвкавост за 
преминаване на периодична проверка след датата на годишнината от 
първоначалната регистрация може да не бъде взаимно прието от всички държави 
членки и може да доведе до неоправдани санкции за операторите на търговска 
транспортна дейност.

Изменение 224
Жорж Бах

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4a) Независимо от разпоредбите на 
приложения I–VI, държавите членки 
могат да изтеглят датата на 
първата задължителна проверка на 



AM\931123BG.doc 103/162 PE507.994v01-00

BG

техническата изправност и, при 
необходимост, да изискат проверка 
преди регистрацията на дадено 
превозно средство и/или да изискат 
допълнителни технически проверки.

Or. de

Изменение 225
Филип Брадбърн

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 4 – тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

– когато са били поправени или 
изменени системи и елементи на 
превозното средство, свързани с 
безопасността и опазването на 
околната среда,

заличава се

Or. en

Изменение 226
Филип Брадбърн

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. en

Изменение 227
Мариан-Жан Маринеску
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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. fr

Изменение 228
Дитер-Лебрехт Кох

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. de

Изменение 229
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 230
Юозас Имбрасас
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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. lt

Изменение 231
Инес Аяла Сендер

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.

– в случай на промяна на титуляря на 
свидетелството за регистрация на 
превозното средство, освен ако 
превозното средство е преминало 
проверка на техническата 
изправност при своя предишен 
титуляр в последните три месеца и 
другите случаи, посочени в 
настоящия параграф, не се прилагат.

Or. es

Обосновка

Това изменение има за цел да обхване ситуации, в които потенциални купувачи на 
употребявани автомобили искат да бъдат сигурни, че купуваното от тях превозно 
средство е преминало своята проверка на техническата изправност. Този вид 
продажби на автомобили са много чести в някои държави членки и това служи за 
успокояване на новите собственици, че закупуваният от тях автомобил е технически 
изправен. Това очевидно не следва да се прилага, когато съответното превозно 
средство е участвало в тежко пътнотранспортно произшествие или е съществено 
изменено.

Изменение 232
Фил Бениън
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Предложение за регламент
Член 5 – параграф 4 – тире 3  а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

– когато превозно средство от 
категория М1 или N1 измине повече 
от 160 000 km,

Or. en

Обосновка

Превозните средства с голям пробег е по-вероятно да не успеят да покрият 
стандартите за безопасност и опазване на околната среда.

Изменение 233
Саид Ел Хадрави

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

– когато превозното средство 
достигне пробег от 160 000 km.

Or. nl

Изменение 234
Дитер-Лебрехт Кох

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Проверката на техническата 
изправност обхваща областите, 
посочени в приложение II, точка 2.

1. Проверката на техническата 
изправност обхваща като минимум
областите, посочени в приложение II, 
точка 2.

Or. de
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Обосновка

Необходимо е пояснение, което да покаже, че това са минимални изисквания.

Изменение 235
Дитер-Лебрехт Кох

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, с ползване на препоръчания
за проверка на тези позиции метод, 
както е посочено в приложение II, точка 
3, или еквивалентна алтернатива.

Or. de

Обосновка

Гореспоменатите методи за проверка са минимални изисквания под формата на 
препоръки. Други еквивалентни или по-строги методи за проверка следва също да 
бъдат позволени вместо или в допълнение към тези методи, с оглед отчитането на 
евентуално по-нататъшно развитие при проверката, както и при развитието на 
превозните средства и електронните системи.

Изменение 236
Джаклин Фостър

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 

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 
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позициите, с ползване на приложимия 
за проверка на тези позиции метод, 
както е посочено в приложение II, точка 
3.

позициите и, където е изпълнимо, 
използва приложимия за проверка на 
тези позиции метод, както е посочено в 
приложение II, точка 3.

Or. en

Обосновка

Това ще позволи използването на алтернативни методи за периодична проверка след 
получаване на одобрение от държавата членка (или неин компетентен орган). Това е 
важна гъвкавост, която ще помогне при третирането на нестандартни превозни 
средства или при повреди в оборудването. Стандартите ще бъдат защитени, тъй 
като приложението ще изисква всеки алтернативен метод да бъде одобрен от 
компетентния орган.

Изменение 237
Жорж Бах

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Без да се засягат минималните 
изисквания, посочени в приложение II, 
държавите членки могат да 
увеличават броя на подлежащите на 
проверка елементи.

Or. de

Изменение 238
Изабел Дюран

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

– значителни неизправности, които 
могат да окажат сериозно отрицателно 
въздействие върху безопасността на 
превозното средство или да породят 

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

риск за други участници в пътното 
движение, неизправности, които 
представляват нарушение на 
съответните стандарти за шумови и 
газови емисии, по-специално шум, 
частици, CO2 и азотни оксиди, и 
други по-значителни несъответствия,

Or. en

Изменение 239
Мишел Дантен, Доминик Рике, Мари-Терез Саншез-Шмит

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – тире 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

– опасни неизправности, които 
пораждат пряк и непосредствен риск за 
пътната безопасност, така че превозното 
средство не може да се използва по 
пътищата при никакви 
обстоятелства.

– – опасни неизправности, които 
пораждат пряк и непосредствен 
риск за пътната безопасност, така 
че държавата членка или 
нейните национални органи 
могат да забранят 
използването на превозното 
средство по пътищата.

Or. fr

Изменение 240
Ане Е. Йенсен

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Центърът за прегледи или, ако е 
приложимо, компетентният орган, който 
е извършил проверка на техническата 
изправност на дадено превозно 
средство, издава удостоверение за 
техническа изправност на това превозно 
средство, което съдържа най-малко 

1. Центърът за прегледи или, ако е 
приложимо, компетентният орган, който 
е извършил проверка на техническата 
изправност на дадено превозно 
средство, издава електронно
удостоверение за техническа изправност 
на това превозно средство, което 
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елементите, посочени в приложение IV. съдържа най-малко елементите, 
посочени в приложение IV.

Or. en

Обосновка

В интерес на сигурността и ефикасността на документа протоколът от проверката 
следва винаги да бъде в електронен формат и да не се изисква от лицето, 
представящо превозното средство за преглед, което често не съвпада със 
собственика на автомобила. Това следва да важи и по отношение на достъпа на 
правоприлагащите органи при крайпътни проверки.

Изменение 241
Маркус Фербер

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Центърът за прегледи или, ако е 
приложимо, компетентният орган, който 
е извършил проверка на техническата 
изправност на дадено превозно 
средство, издава удостоверение за 
техническа изправност на това превозно 
средство, което съдържа най-малко 
елементите, посочени в приложение IV.

1. Центърът за прегледи или, ако е 
приложимо, компетентният орган, който 
е извършил проверка на техническата 
изправност и/или проверка на 
безопасността на дадено превозно 
средство, издава удостоверение за 
техническа изправност на това превозно 
средство, което съдържа най-малко 
елементите, посочени в приложение IV
и приложение V. За тази цел 
Комисията изготвя стандартен 
формуляр на Европейския съюз за 
проверките на техническата 
изправност и на безопасността.

Or. de

Обосновка

Единствено стандартен формуляр на Европейския съюз може да осигури проверка в 
целия ЕС на удостоверенията за техническа изправност при крайпътните технически 
проверки.
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Изменение 242
Корин Вортман-Кол, Филип Де Бакер

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2a) Без да се засяга член 5, в случай на 
регистрация на превозно средство с 
произход от друга държава членка, 
държавата членка признава 
удостоверението за техническа 
изправност, издадено от друга 
държава членка, все едно самата тя 
го е издала, при условие че 
удостоверението е валидно в рамките 
на честотата на проверките на 
държавата членка на 
пререгистрация. Ако съществуват 
съмнения, държавите членки могат 
да подложат на проверка 
удостоверението за техническа 
изправност, преди да го признаят. 
Държавите членки предават на 
Комисията описание на 
удостоверението за техническа 
изправност преди датата на 
прилагане на настоящата директива. 
Комисията информира комитета, 
посочен в член 16.

Or. en

Обосновка

Взаимното признаване на удостоверенията за техническа изправност в случай на 
трансгранична пререгистрация е важна крачка напред в развитието на истински 
вътрешен пазар. Изменението отчита неотдавнашната съдебна практика на Съда на 
Европейския съюз (C-150711).

Изменение 243
Ане Е. Йенсен

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3. Считано от датата на влизане в сила 
на настоящия регламент и най-късно 1 
година след това, центровете за 
прегледи издават удостоверения за 
техническа изправност само 
електронно. Те също така съобщават 
по електронен път на компетентния 
орган на държавата членка 
информацията, съдържаща се в 
удостоверенията за техническа 
изправност, които те издават. Това 
съобщаване се извършва в разумен срок 
след издаването на удостоверенията за 
техническа изправност. До тази дата 
центровете за прегледи могат да 
съобщават тази информация на 
компетентния орган по всякакъв друг 
начин. Компетентният орган съхранява 
тази информация 36 месеца след датата 
на получаването й.

Or. en

Обосновка

В интерес на сигурността и ефикасността на документа протоколът от проверката 
следва винаги да бъде в електронен формат и да не се изисква от лицето, 
представящо превозното средство за преглед, което често не съвпада със 
собственика на автомобила. Това следва да важи и по отношение на достъпа на 
правоприлагащите органи при крайпътни проверки.

Изменение 244
Филип Брадбърн

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 

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

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.

Or. en

Изменение 245
Ане Е. Йенсен

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 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, ако сертификатът не е 
издаден по електронен път.

Or. en

Обосновка

В интерес на сигурността и ефикасността на документа протоколът от проверката 
следва да бъде винаги в електронен формат и да не се изисква от лицето, 
представящо превозното средство за преглед, което често не съвпада със 
собственика на автомобила. Товa следва да важи и по отношение на достъпа на 
правоприлагащите органи при крайпътни проверки. 

Изменение 246
Ане Е. Йенсен
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Предложение за регламент
Член 8 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Резултатите от проверката на 
техническата изправност се съобщават 
на органа, регистрирал превозното 
средство. Това уведомление съдържа 
информацията, посочена в 
удостоверението за техническа 
изправност.

5. Резултатите от проверката на 
техническата изправност се съобщават 
чрез електронни средства на органа, 
регистрирал превозното средство. Това 
уведомление съдържа информацията, 
посочена в удостоверението за 
техническа изправност.

Or. en

Обосновка

В интерес на сигурността и ефикасността на документа протоколът от проверката 
следва да бъде винаги в електронен формат и да не се изисква от лицето, 
представящо превозното средство за преглед, което често не съвпада със 
собственика на автомобила. Товa следва да важи и по отношение на достъпа на 
правоприлагащите органи при крайпътни проверки. 

Изменение 247
Дебора Серакиани, Саид Ел Хадрави

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 5 – тире 1 (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

– Центровете за прегледи съобщават 
показанията на 
километропоказателя, регистрирани 
при всяка проверка на техническата 
изправност, в базата данни за 
регистриране на пробега, ако е 
приложимо.

Or. en

Обосновка

Ако в дадена държава членка съществува база данни за регистриране на пробега, 
центровете за прегледи следва да предоставят показанията на километропоказателя 
на тази база данни с цел по-добра защита срещу измами, свързани с пробега.
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Изменение 248
Бернадет Верньо

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 
съответното удостоверение е 
валидно по отношение на 
изискванията за честотата на 
проверките на държавата членка по 
пререгистрация, както и при условие, 
че спазва разпоредбите на член 5, 
параграф 4.

Or. fr

Обосновка

Докато формалностите, свързани с пререгистрация, следва да бъдат опростени за 
целите на смяна на местожителство, това следва да не засяга прилагането на 
националните разпоредби, насочени към защитата на потребителите при смяна на 
собствеността, съгласно посоченото в третото тире на член 5, параграф 4.

Изменение 249
Доминик Власто, Кристин Дьо Верак, Георгиос Кумуцакос, Джим Хигинс, Петри 
Сарвама, Мариан-Жан Маринеску

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 

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 
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техническата изправност. Тази проверка 
се извършва в срок от шест седмици 
след първоначалната проверка.

извършена друга проверка на 
техническата изправност. Тази проверка 
се извършва в срок от шест седмици 
след първоначалната проверка.

Or. fr

Обосновка

В съответствие с принципа на субсидиарност държавите членки са отговорни за 
вземане на решението дали превозното средство да бъде спряно от движение. По 
тази причина то следва да бъде оставено на преценката на националните органи.

Изменение 250
Джаклин Фостър

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 3

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
държавата членка или 
компетентният орган могат да 
предотвратят или ограничат 
използването на превозното средство
по обществени пътища до отстраняване 
на опасните неизправности.

Or. en

Обосновка

Отнемането на регистрацията е неуместно, тъй като регистрацията е сложен и 
самостоятелен процес, чиято цел не винаги е ограничаване на използването на 
превозното средство. В някои  държави членки отнемането на регистрацията може 
да бъде уместно, в други – процесът на забрана е по-подходящ за постигане на 
подобни положителни резултати по отношение на пътната безопасност. 
Държавите членки трябва да могат да използват най-ефективните методи, без да 
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влагат големи парични суми за постигане на същия резултат.

Изменение 251
Доминик Власто, Кристин Дьо Верак, Георгиос Кумуцакос, Джим Хигинс, Петри 
Сарвама, Мариан-Жан Маринеску

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 3

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 превозното 
средство да не се използва по публично 
достъпните пътища и регистрацията му
да бъде отнета 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

В съответствие с принципа на субсидиарност държавите членки са отговорни за 
вземане на решението дали превозното средство да бъде спряно от движение. По 
тази причина то следва да бъде оставено на преценката на националните органи.

Изменение 252
Мишел Дантен, Доминик Рике, Мари-Терез Саншез-Шмит

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В случай на опасни неизправности,
превозното средство не се използва по 

3. В случай на опасни неизправности
компетентният национален орган 
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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.

може да вземе решение превозното 
средство да не се използва по публично 
достъпните пътища и да му бъде 
отнето разрешението за движение по 
пътищата, без да е необходима нов 
процедура, до отстраняване на 
неизправностите и издаване на ново 
удостоверение за техническа 
изправност, доказващо че превозното 
средство е технически изправно.

Or. fr

Изменение 253
Фил Бениън, Брайън Симпсън

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 3

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, 
превозното средство не се използва по 
публично достъпните пътища и
разрешението му за използването по 
обществени пътища 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. en

Обосновка

Това изменение има за цел да се изясни, че в случай на опасни неизправности се отнема 
разрешението за използването на превозното средство по обществени пътища, а не 
регистрацията на превозното средство, която в някои държави членки се отнася до 
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съществуването на превозното средство в обществените регистри, а не до правния 
му статус и представлява сложен процес, който продължава през целия жизнен цикъл 
на превозното средство.

Изменение 254
Бернадет Верньо

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 3

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 
превозното средство не се използва по 
публично достъпните пътища и 
регистрацията му се отнема до 
отстраняване на неизправностите и 
издаване на ново удостоверение за 
техническа изправност, доказващо че 
превозното средство е технически 
изправно.

Or. fr

Обосновка

Ако спирането от движение на превозно средство с опасни неизправности е 
необходимо, изглежда несъразмерно да се изисква нова процедура за регистрация.

Изменение 255
Виля Сависар-Томаст

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Центърът за прегледи или, ако е 
приложимо, компетентният орган на 
държавата членка, който е извършил 

Центърът за прегледи или, ако е 
приложимо, компетентният орган на 
държавата членка, който е извършил 
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проверка на техническата изправност на 
превозно средство, регистрирано на 
нейната територия, издава документ за 
всяко превозно средство, преминало 
успешно посочената проверка. В 
документа се посочва датата на 
следващата проверка на техническата 
изправност.

проверка на техническата изправност на 
превозно средство, регистрирано на 
нейната територия, издава документ за 
всяко превозно средство, преминало 
успешно посочената проверка. В 
документа се посочва датата на 
следващата проверка на техническата 
изправност. Не е необходимо 
издаването на доказателство за 
техническа изправност, ако е 
възможно в регистрационния 
документ на превозното средство да 
се отбележи, че проверката за 
техническа изправност е извършена, а
така също и датата на следващата 
проверка.

Or. et

Обосновка

В съответствие с измененията към Директива 1999/37/EО относно документите за 
регистрация на превозни средства, която понастоящем се разглежда от Европейския 
парламент, не е необходимо да се издава отделен документ като доказателство за 
извършена проверка на техническата изправност, ако в документа за регистрация на 
превозното средство има подходяща таблица, в която да се записват срокът на 
валидност на проверката на техническата изправност и датата на следващата 
такава проверка. Това означава, че не е необходимо центровете за прегледи и 
компетентните органи да издават отделни документи, доказващи техническата 
изправност на превозното средство, които ползвателите на автомобилите да трябва 
да държат при себе си. 

Изменение 256
Виля Сависар-Томаст

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Всяка държава членка признава 
документа, издаден в съответствие с 
параграф 1.

Всяка държава членка признава 
документа, издаден в съответствие с 
параграф 1, или съответен запис в 
регистрационния документ на 
превозното средство.
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Or. et

Изменение 257
Дитер-Лебрехт Кох

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Всяка държава членка признава 
документа, издаден в съответствие с 
параграф 1.

Всяка държава членка признава 
документа, издаден от друга държава 
членка в съответствие с параграф 1, ако 
този документ е издаден за превозно 
средство, регистрирано в тази 
държава членка.

Or. de

Обосновка

Превозните средства трябва да бъдат подложени на проверка на техническата 
изправност в държавата членка, в която са регистрирани.

Изменение 258
Исмаил Ертуг

Предложение за регламент
Член 11 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 11а
Независимост на центровете за 

прегледи
1. С оглед на независимостта и с цел 
да се гарантират 
безпристрастността и качеството 
на проверката за техническа 
изправност на превозното средство, 
центровете за прегледи не извършват 
производство, продажба, лизинг, 
поддръжка или ремонтна дейност на 
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моторни превозни средства.
2. Дадена държава членка има право 
да се отклони от тази разпоредба, ако 
безпристрастността на центъра за 
прегледи е гарантирана чрез спазване 
на стандартите, установени в EN 
ISO/IEC 17020.1 За своята територия 
държавите членки могат да 
определят допълнителни изисквания, 
за да гарантират независимостта на 
центровете за прегледи и на 
проверяващите.

__________________
1 ISO/IEC 17020: Оценка на 
съответствието – изисквания за 
дейността на различните видове 
органи, извършващи инспекции

Or. en

Обосновка

За осигуряване на подходяща независимост на различните видове органи, извършващи 
инспекции, е важно центровете за прегледи да прилагат хармонизирани и признати 
стандарти. ISO/IEC 17020 определя изисквания по отношение на професионалната 
компетентност на органите, извършващи инспекции, както и по отношение на 
безпристрастността и съгласуваността на дейността им по инспектиране. 

Изменение 259
Дитер-Лебрехт Кох

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Изпитвателните съоръжения и 
оборудване, използвани за извършване 
на проверка на техническата изправност 
съответстват на минималните 
технически изисквания, посочени в 
приложение V.

1. Изпитвателните съоръжения и 
оборудване, използвани за извършване 
на проверка на техническата изправност 
съответстват поне на минималните 
технически изисквания, посочени в 
приложение V.

Or. de
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Изменение 260
Жорж Бах

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а Без да се засягат приложения І до 
VІ държавите членки могат да 
определят по-високи технологични 
или технически изисквания за 
изпитвателните съоръжения и 
оборудването, посочени в приложение 
V.

Or. de

Изменение 261
Корин Вортман-Кол

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a) Центровете за прегледи, в които 
проверяващите извършват проверки 
на техническата изправност, 
получават разрешително от 
държавата членка или от неин 
компетентен орган.

Or. en

Обосновка

Центровете за прегледи трябва да получат разрешително от държавата членка или 
от неин компетентен орган.

Изменение 262
Жорж Бах
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Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1 б) Изпитвателни съоръжения, 
които са били признати от 
държавите членки още преди 
влизането в сила на настоящия 
регламент, се подлагат отново на 
проверка за установяване на 
спазването на минималните 
стандарти след изтичане на период 
от най-малко 5 години.

Or. de

Изменение 263
Корин Вортман-Кол, Филип Де Бакер

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a) С оглед на спазването на 
минималните изисквания по 
отношение на управлението на 
качеството, центровете за прегледи 
отговарят на изискванията на 
издаващата разрешителното 
държава членка. Центровете за 
прегледи осигуряват обективност и 
високо качество на проверката на 
техническата изправност на 
превозните средства.

Or. en

Обосновка

Центровете за прегледи за проверка на техническата изправност на превозните 
средства, било то частни или публични, трябва да отговарят на минималните 
изисквания за осигуряване на добро качество на управлението. Те трябва да са 
обективни и да осигуряват високо качество на проверката на техническата 
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изправност на превозните средства.

Изменение 264
Дебора Серакиани

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, 
образование и обучение, посочени в 
приложение VI, както и изискванията 
на държавите членки, в които са 
назначени За своята територия 
държавите членки могат да 
определят допълнителни изисквания.

Or. en

Обосновка

Някои държави членки вече надхвърлят изискванията, посочени в приложение VІ. Тези 
държави членки следва да могат да запазят възможно най-високото равнище на 
качество в съответствие с принципа за „най-добри практики“.

Изменение 265
Дитер-Лебрехт Кох

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, 
обучение и повишаване на 
квалификацията, посочени в 
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приложение VI, както и всички 
останали изисквания на държавата 
членка, в която те упражняват 
дейността си.

Or. de

Обосновка

На държавите членки следва да се предостави възможността да предявяват по-
високи изисквания към проверяващите, извършващи дейност на тяхната територия, 
отколкото изискват минималните стандарти.

Изменение 266
Дитер-Лебрехт Кох

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки издават 
разрешения за проверяващите, които 
отговарят на минималните изисквания 
за професионална компетентност и 
обучение. Това разрешение включва 
най-малко информацията, посочена в 
приложение VI, точка 3.

2. Държавите членки издават 
разрешения за проверяващите, които 
отговарят както на минималните 
изисквания за професионална 
компетентност, обучение и повишаване 
на квалификацията, така и на всички 
останали изисквания на държавата 
членка, в която те извършват 
дейността си. Това разрешение 
включва най-малко информацията, 
посочена в приложение VI, точка 3.
Държави членки, които понастоящем 
вече поставят към проверяващите 
по-високи от минималните 
изисквания по отношение на 
обучение, компетентност и 
извършване на проверки, следва да 
запазят своите по-високи стандарти 
и да не се налага да ги занижават.

Or. de

Обосновка

На държавите членки следва да се предостави възможността да предявяват по-
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високи изисквания към проверяващите, извършващи дейност на тяхната територия, 
отколкото изискват минималните стандарти.

Изменение 267
Исмаил Ертуг

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки издават 
разрешения за проверяващите, които 
отговарят на минималните изисквания 
за професионална компетентност и 
обучение. Това разрешение включва 
най-малко информацията, посочена в 
приложение VI, точка 3.

2. Държавите членки издават 
разрешения за проверяващите, които 
отговарят на минималните изисквания 
за професионална компетентност и 
обучение, определени в регламента, 
както и на допълнителни национални 
изисквания. Това разрешение включва 
най-малко информацията, посочена в 
приложение VI, точка 3.

Or. de

Обосновка

Трябва да се подчертае, че за получаването на разрешението продължават да се 
прилагат националните изисквания по отношение на квалификацията и 
образованието, които надвишават определените в приложение VІ минимални 
изисквания.

Изменение 268
Корин Вортман-Кол

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки издават
разрешения за проверяващите, които
отговарят на минималните изисквания 
за професионална компетентност и 
обучение. Това разрешение включва 
най-малко информацията, посочена в 
приложение VI, точка 3.

2. Компетентните органи или, ако е 
приложимо, одобрените центрове за 
обучение издават разрешения за 
проверяващите, които отговарят на 
минималните изисквания за 
професионална компетентност и 
обучение. Това разрешение включва 
най-малко информацията, посочена в 
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приложение VI, точка 3.

Or. en

Обосновка

Предлаганото условие, държавите членки да издават разрешения за проверяващи, 
които отговарят на  минималните изисквания, би било твърде ограничаващото за 
държавите членки. Одобрени центрове за обучение също може за издават 
разрешения.

Изменение 269
Корин Вортман-Кол, Филип Де Бакер

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Проверяващите, наети от 
компетентните органи на държавите 
членки или от център за прегледи към 
датата, от която се прилага настоящият 
регламент, са освободени от 
изискванията по приложение VI, точка 
1. Държавите членки издават на тези 
проверяващи удостоверение за 
приравняване.

3. Проверяващите, наети или 
оправомощени от компетентните 
органи на държавите членки или от 
център за прегледи към датата, от която 
се прилага настоящият регламент, са 
освободени от изискванията по
приложение VI, точка 1. Държавите 
членки издават на тези проверяващи 
удостоверение за приравняване.

Or. en

Изменение 270
Петер ван Дален

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, 

заличава се
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лични или семейни връзки с титуляря 
на регистрацията на превозното 
средство, подлежащо на проверка.

Or. nl

Обосновка

Нидерландската система, при която автосервизите също извършват проверки на 
техническата изправност, а националният надзорен орган ги проверява на случаен 
принцип, работи отлично.  Съществуващият риск за собственика на автосервиза да 
загуби разрешителното си и с това и средствата си за съществуване, осигурява висок 
стандарт на прегледите за проверка на техническата изправност на автопарка в 
Нидерландия. По тази причина независимостта, предлагана от Комисията, не е 
желателна.

Изменение 271
Хуберт Пиркер

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. Държавите членки гарантират, че 
проверката на техническата изправност
се извършва надлежно и следят за 
обективност на експертната оценка, 
по-специално при търговци, 
притежаващи правото да извършват 
ремонт на превозни средства.

Or. de

Изменение 272
Дитер-Лебрехт Кох

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 

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

специално по отношение на 
икономическите, лични или семейни 
връзки с титуляря на регистрацията на 
превозното средство, подлежащо на 
проверка, както и с персонала на 
предприятието за ремонт, в който 
предстои да се извърши преглед за 
проверка на техническата 
изправност на превозното средство.

Or. de

Обосновка

Разясняване относно независимостта на проверяващия от предприятията, 
извършващи ремонт на превозни средства, и от персонала им.

Изменение 273
Фил Бериън 

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. Проверяващите, които 
спазват тези изисквания при 
извършване на ремонт и поддръжка, 
следва да имат право да извършват 
проверка на техническата 
изправност на всяко превозно 
средство. 

Or. en

Обосновка

Периодичната проверка е дейност, която е различна от ремонта и поддръжката, със 
специални изисквания към  разрешението, методите на изпитване и оборудването, в 
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допълнение към двете изисквания за независимост и за надзор и разрешение от страна 
на надзорния орган. Тези изисквания са достатъчни да разрешат на проверяващия да 
извършва дейност по ремонт и поддръжка.

Изменение 274
Джаклин Фостър

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a) Лице с подходяща квалификация, 
което е извършвало ремонт или 
поддръжка на дадено превозно 
средство, има право да участва като 
проверяващо лице във всяка 
последваща периодична проверка на 
техническата изправност на 
въпросното превозно средство.

Or. en

Обосновка

На лице, което поддържа превозни средства, не би следвало да се забранява 
извършването на последваща периодична проверка на техническата изправност на 
превозното средство. Проверява се превозното средство (с помощта на специфични 
методи), а не се извършва проверка или оценка на лицето, поддържащо превозното 
средство.

Изменение 275
Мишел Дантен, Доминик Рике, Мари-Терез Саншез-Шмит

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a) Юридическото лице, което е 
извършвало дейност по ремонта или 
поддръжката на дадено превозното 
средство, не може да участва като 
проверяващ в последващ периодичен 
преглед за проверка на техническата 
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му изправност. 

Or. fr

Изменение 276
Матийо Грош

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a) Центърът за прегледи и 
автосервизът могат да бъдат 
идентични само ако го позволява 
разпоредба на държавата членка и 
съответно разрешение в 
съответствие с приложение A, A.3 на 
ISO/IEC 17020:2012.

Or. de

Обосновка

Разграничаването между център за прегледи и автосервиз се счита за нормално, ако 
обаче не може да се направи това разграничаване, държавите имат възможност да 
предвидят дерогация въз основа на определени критерии за качество.

Изменение 277
Луис де Грандес Паскуал

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Центърът за прегледи уведомява 
лицето, представящо превозното 
средство за проверка, относно
ремонтните работи, които е 
необходимо да бъдат извършени, и не 
променя резултатите от проверката с 
търговска цел.

5. Центърът за прегледи уведомява 
лицето, представящо превозното 
средство за проверка, относно
неизправностите, които е необходимо 
да бъдат отстранени, и не променя 
резултатите от проверката с търговска 
цел.



AM\931123BG.doc 133/162 PE507.994v01-00

BG

Or. es

Обосновка

Центровете за прегледи следва само да посочат неизправностите, които трябва да 
бъдат отстранени. Определянето на ремонтните работи, които трябва да бъдат 
извършени, е работа на автосервизите.

Изменение 278
Дитер-Лебрехт Кох

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Центърът за прегледи уведомява 
лицето, представящо превозното 
средство за проверка, относно
ремонтните работи, които е 
необходимо да бъдат извършени, и не 
променя резултатите от проверката с 
търговска цел.

5. Центърът за прегледи уведомява 
лицето или автосервиза, представящ
превозното средство за проверка, 
относно установените неизправности 
на превозното средство, които е 
необходимо да бъдат отстранени, и не 
променя резултатите от проверката с 
търговска цел.

Or. de

Обосновка

Разясняване на разликата между задълженията на проверяващите (откриване на 
неизправности) и на автосервизите (извършване на ремонт за отстраняване на 
неизправностите).

Изменение 279
Дитер-Лебрехт Кох

Предложение за регламент
Член 13 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Оправомощаване на центрове за 
прегледи и упражняване на надзор

Оправомощаване на центрове за 
прегледи и упражняване на надзор

1. Центрове за прегледи
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1.1 Центровете за прегледи, в които 
са организирани проверяващите, 
извършващи прегледи за проверка на 
техническата изправност, трябва да 
бъдат признати от съответната 
държава членка, в която извършват 
дейността си.
1.2 Центровете за прегледи трябва да 
отговарят на минималните 
изисквания по отношение на 
осигуряването на качеството, 
спазването на EN ISO/ IEC 17020, 
както и на изискванията на 
съответната държава членка по 
отношение на организацията на 
проверяващите, изпитвателните 
съоръжения и оборудване и 
естеството на самите проверки.
1.3 Ако дадено предприятие, което 
извършва ремонт и поддръжка на 
моторни превозни средства на 
професионална основа, следва да 
получи разрешение за извършване на 
проверки на техническата 
изправност на превозни средства, 
трябва да се гарантира, че 
извършването на ремонт и 
поддръжка се разграничава от 
извършването на проверка на 
техническата изправност по 
отношение на организация, персонал 
и финансови средства.
1.4 Въз основа на акредитирането 
като център за прегледи от типа А 
(съгл. EN ISO/ IEC 17020) е възможно 
да се постигне всеобхватно 
хармонизиране и взаимно 
трансгранично признаване на 
резултатите от проверки, извършени 
от отделни центрове за прегледи. 
2. Орган за надзор
2.1 Органът за надзор изпълнява най-
малко задачите, предвидени в 
приложение VII, точка 1, и отговаря 
на изискванията, посочени в точки 2 
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и 4 от същото приложение.
2.2 Държавите членки публикуват 
правилата и процедурите, обхващащи 
организацията, задълженията и 
изискванията, приложими към 
персонала на органите за надзор.
2.3 Органите за надзор са независими 
от центровете за прегледи и от 
производителите на превозни 
средства.
3. Центровете за прегледи, които се 
управляват пряко от компетентен 
орган, са освободени от изискванията 
относно разрешението и надзора.

Or. de

Обосновка

EN ISO/IEC 17020 се базира на EN 45004 и е стандарт, валиден в световен мащаб. 
Този стандарт определя степента на независимост и безупречност на даден център 
за прегледи и се отнася до центрове за прегледи от типа А, В и С.

Изменение 280
Корин Вортман-Кол

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки осигуряват надзор 
на центровете за прегледи.

Or. en

Обосновка

За осигуряване на високо качество на проверките за техническа изправност е 
необходимо да се извършва надзор на центровете за прегледи.

Изменение 281
Фил Бериън 
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Предложение за регламент
Член 13 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Центровете за прегледи, които се 
управляват пряко от компетентен орган, 
са освободени от изискванията относно 
разрешението и надзора.

2. Центровете за прегледи, които се 
управляват пряко от компетентен орган 
на държава членка, са освободени от 
изискванията относно разрешението и 
надзора.

Or. en

Обосновка

Целта е да се разясни, че освобождаването от разрешение и надзор се прилага само 
за центрове за прегледи, които се управляват пряко от държавите членки.

Изменение 282
Луис де Грандес Паскуал

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Държавите членки спазват 
изискванията, изложени в параграфи 
1 и 2, ако изискват центровете за 
прегледи да бъдат акредитирани в 
съответствие с Регламент (ЕО) № 
765/2008 за определяне на 
изискванията за акредитация и 
надзор на пазара във връзка с 
предлагането на пазара на продукти. 

Or. es

Изменение 283
Мишел Дантен, Доминик Рике, Мари-Терез Саншез-Шмит

Предложение за регламент
Член 15 – заглавие
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Текст, предложен от Комисията Изменение

 Електронна платформа с 
информация за превозните средства

Мрежа на националните електронни 
системи с информация за превозните 
средства

Or. fr

Изменение 284
Дебора Серакиани, Саид Ел Хадрави

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 най-ефикасния и 
ефективен начин за създаване на 
електронна платформа с информация за 
превозните средства с цел обмен на 
информация относно 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 и производителите на 
превозни средства.

Or. en

Обосновка

Опитът в някои държави членки доказва осъществимостта и ползите от електронна 
платформа с информация за превозните средства и следователно вниманието следва 
да се насочи към намирането на най-ефективния и най-ефикасния начин за 
създаването й.

Изменение 285
Виля Сависар-Томаст
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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 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. 
Освен това Комисията проучва 
възможността за съчетаване на 
електронните бази данни, налични в 
държавите членки и 
наднационалните бази данни, които 
съществуват в рамките на 
Европейския съюз, или за оперативен 
обмен на данни между тях, и 
насърчава обмена на най-добри 
практики между държавите членки.

Or. et

Обосновка

В някои държави членки вече съществуват електронни бази данни, които съдържат 
информация относно свидетелства за правоуправление, регистрирани превозни 
средства и проверки на техническата изправност. В някои държави членки достъпът 
до данни, които са регистрирани, е възможен чрез една единствена база данни. Освен 
това системата EUCARIS работи успешно и всички държави членки са се 
присъединили към нея в по-голяма или в по-малка степен. Комисията следва да проучи 
също така до каква степен е възможно EUCARIS да се използва във връзка с 
настоящия регламент и по общо с целия пакет за безопасност на движението.

Изменение 286
Джаклин Фостър

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, като се възползва 
от съществуващите и вече прилагани 
решения, които може да се ползват за 
предоставяне на международен 
достъп до основни данни относно 
техническата изправност и пробега.

Or. en

Обосновка

Вече съществуват системи, които съдържат основни данни във формат, достъпен за 
обществеността.  Правилно е да се обмислят възможности за съчетаване на бази 
данни (които ограничават достъпа, не са гъвкави, за да се приспособят с времето и 
разходите за които са високи). Свързването на бази данни вероятно не е най-добрият 
метод за обмен на информация в този случай. 

Изменение 287
Филип Брадбърн

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 

В сътрудничество с производителите 
на превозни средства и всички други 
засегнати страни Комисията проучва 
осъществимостта, разходите и ползите 
от създаването на електронна 
платформа с информация за превозните 
средства, като се възползва от 
съществуващите и вече прилагани 
решения, които може да се ползват за 
предоставяне на международен 
достъп до основни данни относно 
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прегледи и производителите на 
превозни средства.

техническата изправност и пробега.

Or. en

Изменение 288
Матийо Грош

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, която включва 
данни за пробега, както и информация 
за тежки произшествия на 
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. de

Изменение 289
Мишел Дантен, Доминик Рике, Мари-Терез Саншез-Шмит

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 

Комисията проучва най-ефикасните 
средства за създаване на мрежа от 
съществуващите национални 
системи с информация за превозните 
средства с цел улесняване на обмена на
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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.

информация относно данни, свързани с 
проверките на техническата изправност
и пробега, между компетентните
национални органи.

Or. fr

Изменение 290
Дитер-Лебрехт Кох, Херберт Ройл

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.

а) 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.

б) Комисията проучва също така 
наличието и съхраняването на вече 
съществуващи данни, свързани с 
безопасността, по отношение на 
превозни средства, претърпели 
пътнотранспортни произшествия. 
Тези данни следва да съдържат най-
малкото информация относно 
подменени или ремонтирани части, 
които имат значение за 
безопасността.
Тази информация следва да бъде 
достъпна за проверяващите за 
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извършване на експертна оценка на 
даден автомобил, както и в анонимен 
вид за държавите членки за 
планиране и провеждане на мерки за 
повишаване на пътната безопасност.

Or. de

Изменение 291
Фил Бениън, Филип Де Бакер

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 с цел обмен на 
информация относно 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 и производителите на 
превозни средства, чрез прилаганите 
решения в областта на 
информационните технологии.

Or. en

Обосновка

Обменът на информация относно показанията на километропоказателите 
посредством решения в областта на информационните технологии е от основно 
значение за намаляване на измамите по отношение на пробега при трансгранични 
продажби на употребявани автомобили.

Изменение 292
Богдан Кажимеж Марчинкевич, Артур Засада
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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 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. 
Всички разходи, които възникват във 
връзка с въвеждането на електронни 
платформи, се поемат от бюджета 
на ЕС.

Or. pl

Изменение 293
Артур Засада, Богдан Кажимеж Марчинкевич 

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. Проучването взема 
предвид най-уместния начин за 
свързване на съществуващите 
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национални системи с цел обмен на 
информация относно данни, свързани с
проверките на техническата изправност
и за показанията на 
километропоказателите, 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. pl

Изменение 294
Инес Аяла Сендер

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 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 разглежда също така 
възможността за включване в тази 
платформа на данни относно 
трансграничните 
пътнотранспортни нарушения, 
посочени в Директива 2011/82/ЕC на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 25 октомври 2011 година за 
улесняване на трансграничния обмен 
на информация относно 
пътнотранспортни нарушения, 
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свързани с безопасността по 
пътищата, с цел предлагане на мерки 
за подобряване на безопасността по 
пътищата.

Or. es

Изменение 295
Дитер-Лебрехт Кох, Херберт Ройл

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Комисията продължава да 
проверява наличието и съхраняването 
на електронната платформа на 
данните за пробега на всяко едно от 
превозните средства, попадащо в 
обсега на настоящата директива.  
Данните за пробега се добавят в 
базата данни от различните 
заинтересовани лица, участващи в 
поддръжката, ремонта и проверката 
на съответното превозно средство.
До тези данни, които се отнасят 
изключително само до превозното 
средство и са анонимни, следва да 
имат достъп проверяващите за 
извършване на експертна оценка на 
даден автомобил, както и 
притежателите на превозните 
средства за издаване на „паспорт на 
превозното средство“.

Or. de

Обосновка

Манипулирането на километропоказателите повишава рисковете от произшествия и 
нанася вреди на пазара на употребявани автомобили.
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Изменение 296
Дебора Серакиани, Саид Ел Хадрави

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 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.

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, както и създаването на 
специална система за обмен на 
информация относно пробега на 
превозното средство между 
националните бази данни за пробега в 
държавите членки.

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. en

Обосновка

Създаването на система за взаимосвързани бази данни за регистриране на пробега би 
било пряк начин за справяне с проблема, свързан с измамите с 
километропоказателите, тъй като това би дало възможност на участниците в 
пътното движение да проследяват историята на своето превозно средство през 
границите. 

Изменение 297
Изабел Дюран 

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2



AM\931123BG.doc 147/162 PE507.994v01-00

BG

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 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.

Въз основа на това проучване тя 
представя и извършва оценка на 
различни възможни варианти на 
политика, включително предложения 
за по-добра оперативна 
съвместимост и/или стандартизация 
на електронните документи и
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 
прилага към него законодателно 
предложение.

Or. en

Изменение 298
Джаклин Фостър

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 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.

Тя взема предвид и представя доклад
относно най-подходящия и
рентабилен начин за улесняване на 
международния достъп до основните 
данни, необходими за извършване на 
регистрация на превозни средства, до 
показанията на 
километропоказателите и до данни, 
свързани с проверката на 
техническата изправност.
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Or. en

Обосновка

Вече съществуват системи, които съдържат основни данни във формат, достъпен за 
обществеността.  Правилно е да се обмислят възможности за съчетаване на бази 
данни (които ограничават достъпа, не са гъвкави, за да се приспособят с времето и 
разходите за които са високи). Свързването на бази данни вероятно не е най-добрият 
метод за обмен на информация в този случай. 

Изменение 299
Филип Брадбърн

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 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.

Тя взема предвид и представя доклад
относно най-подходящия и
рентабилен начин за улесняване на 
международния достъп до основните 
данни, необходими за извършване на 
регистрация на превозни средства, до 
показанията на 
километропоказателите и до данни, 
свързани с проверката на 
техническата изправност.

Or. en

Изменение 300
Богдан Кажимеж Марчинкевич, Артур Засада

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

На Комисията се предоставя На Комисията се предоставя 
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правомощието да приема делегирани
актове в съответствие с член 19, с оглед:

правомощието да приема актове за 
изпълнение в съответствие с член 19, с 
оглед:

Or. pl

Изменение 301
Вернер Кун

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

– осигуряване от страна на 
производителите на достъп до 
приложение І относно техническата 
информация

Or. en

Изменение 302
Артур Засада, Богдан Кажимеж Марчинкевич 

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1 – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

– актуализиране на член 2, параграф 1 и
член 5, параграфи 1 и 2, по 
целесъобразност, за да се отчетат 
промените в категориите на превозните 
средства, произтичащи от изменения в 
посочените в член 3, параграф 1
законодателни актове,

– актуализиране само на категориите 
превозни средства в член 2, параграф 1 
и член 5, параграфи 1 и 2, по 
целесъобразност, в случай на промени в
категориите на превозните средства, 
произтичащи от изменения в 
посочените в член 2, параграф 1
законодателни актове за одобрение на 
типа, без да се засягат обхватът или 
честотата на проверките,

Or. pl
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Изменение 303
Дитер-Лебрехт Кох

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

– приложение II, точка 3 по 
отношение на методите и, 
причините за неизправности, 
приложение V в случай на наличие на 
по-ефикасни и ефективни методи за 
проверка, и приложение І, в случай че 
е необходима допълнителна 
информация за извършването на 
проверки на техническата 
изправност.

Or. de

Обосновка

В допълнение към изменение 33 (член 17, тире 2а (ново)) от проектодоклада с цел да се 
вземе предвид развитието на автомобилната техника и на методите на извършване 
на проверки.

Изменение 304
Дитер-Лебрехт Кох

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

– приложение II, точка 3 по 
отношение на списъка с подлежащи 
на проверка единици, методите, 
причините за неизправност и оценка 
на недостатъци и приложение V, за 
да ги адаптира към развитието на 
законодателството на Съюза в 
областта на безопасността или на 
околната среда, както и приложение 
І, в случай че е необходима 
допълнителна информация за 
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извършването на проверки на 
техническата изправност.

Or. de

Обосновка

В допълнение към изменение 34 (член 17, тире 2б (ново)) от проектодоклада с цел да се 
вземат предвид развитието на автомобилната техника, методите на извършване на 
проверки, както и европейското законодателство.

Изменение 305
Вернер Кун

Предложение за регламент
Член 18 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 18а
Докладване

Не по-късно от [пет години, считано 
от датата на публикуване на 
настоящия регламент] Комисията 
представя доклад на Европейския 
парламент и на Съвета относно 
прилагането на настоящия 
регламент и резултатите от него, 
по-специално по отношение на 
честотата на проверките, 
равнището на хармонизиране на 
периодичните проверки на 
техническата изправност и 
ефективността на разпоредбите 
относно взаимното признаване на 
удостоверенията за техническа 
изправност в случаите на 
пререгистрация на превозни средства 
с произход от друга държава членка. В 
доклада се анализира също дали е 
налице достатъчно равнище на 
хармонизиране, което да дава 
възможност за пълно взаимно 
признаване на удостоверенията за 
техническа изправност в рамките на 
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целия Съюз и дали за постигане на 
тази цел са необходими по-високи 
европейска стандарти. Ако е уместно, 
докладът се придружава от 
законодателни предложения.

Or. en

Изменение 306
Петри Сарвама

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 пет години, считано от 
[датата на влизане в сила на настоящия 
регламент].

Or. fi

Изменение 307
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 срок от пет години, 
считано от [датата на влизане в сила на 
настоящия регламент]. Комисията 
представя доклад относно 
делегирането на правомощията не по-
късно от девет месеца преди края на 
този петгодишен срок. Делегирането 
на правомощия се удължава 
мълчаливо за срокове със същата 
продължителност, освен ако 
Европейският парламент или 
Съветът не възразят срещу подобно 
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удължаване не по-късно от 3 месеца 
преди края на всеки срок.

Or. ro

Изменение 308
Артур Засада, Богдан Кажимеж Марчинкевич 

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 срок от пет години, 
считано от [датата на влизане в сила на 
настоящия регламент]. Комисията 
изготвя доклад относно делегирането 
на правомощията не по-късно от 
девет месеца преди края на този 
петгодишен срок. Делегирането на 
правомощия се удължава мълчаливо 
за срокове със същата 
продължителност, освен ако 
Европейският парламент или 
Съветът не възразят срещу подобно 
удължаване не по-късно от 3 месеца 
преди края на всеки срок.

Or. pl

Изменение 309
Артур Засада, Богдан Кажимеж Марчинкевич 

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Делегирането на правомощия, 
посочено в член 17, може да бъде 
оттеглено по всяко време от 
Европейския парламент или от 
Съвета. С решението за оттегляне се 
прекратява посоченото в него 

3. Европейският парламент или 
Съветът могат по всяко време да 
оттеглят делегирането на 
правомощия, посочено в член 17. С 
решението за оттегляне се прекратява 
посоченото в него делегиране на 
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делегиране на правомощия. То поражда 
действие в деня след публикуването на 
решението в Официален вестник на 
Европейския съюз или на по-късна, 
посочена в решението дата. То не засяга 
действителността на делегираните 
актове, които вече са в сила.

правомощия. То поражда действие в 
деня след публикуването на решението 
в Официален вестник на Европейския 
съюз или на по-късна, посочена в 
решението дата. То не засяга 
действителността на делегираните 
актове, които вече са в сила.

Or. pl

Изменение 310
Артур Засада, Богдан Кажимеж Марчинкевич 

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Веднага след като приеме делегиран 
акт, Комисията нотифицира акта 
едновременно на Европейския 
парламент и Съвета.

(Не се отнася до българския текст.)

Or. pl

Изменение 311
Артур Засада, Богдан Кажимеж Марчинкевич 

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Делегиран акт, приет съгласно член 
17, влиза в сила единствено ако нито 
Европейският парламент, нито Съветът 
не са представили възражения в срок от 
два месеца след нотифицирането на акта 
на Европейския парламент и Съвета, 
или ако преди изтичането на този срок и 
Европейският парламент, и Съветът са 
уведомили Комисията, че няма да 
представят възражения. Този срок се 
удължава с два месеца по инициатива на 

(Не се отнася до българския текст.)



AM\931123BG.doc 155/162 PE507.994v01-00

BG

Европейския парламент или на Съвета.

Or. pl

Изменение 312
Артур Засада, Богдан Кажимеж Марчинкевич 

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a) Пет години от датата на влизане 
в сила на настоящия регламент 
Комисията представя на Европейския 
парламент и на Съвета доклад 
относно прилагането на настоящия 
регламент и резултатите от него, 
по-специално по отношение на 
ефективността на разпоредбите 
относно обхвата, честотата на 
проверките, взаимното признаване на 
удостоверенията за техническа 
изправност и резултатите от 
проучването на осъществимостта на 
въвеждането на посочената в член 15 
електронна платформа с информация 
за превозните средства. Докладът 
съдържа и анализ на евентуалната 
необходимост от актуализиране на 
приложенията, особено в контекста 
на техническия напредък и 
техническите практики. Докладът се 
представя след консултация с 
комитета, посочен в член 16. Ако е 
уместно, докладът се придружава от 
законодателни предложения.

Or. pl

Изменение 313
Дитер-Лебрехт Кох

Предложение за регламент
Член -19 (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Член -19
Предоставяне на правомощия на 

държавите членки
Държавите членки са оправомощени 
да поставят сравними или по-високи 
изисквания към проверките на 
техническата изправност на 
превозни средства, регистрирани на 
тяхна територия, по отношение на 
всяка една разпоредба на настоящата 
директива, с оглед на по-добро 
постигане на целите на директивата.

Or. de

Обосновка

Разпоредба, очертаваща накратко свободата на действие, която се предоставя на 
държавите членки при определяне на задължителни, по-високи изисквания по 
отношение на техническия надзор на превозни средства, регистрирани на тяхната 
съответна територия.

Изменение 314
Дебора Серакиани, Саид Ел Хадрави

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. 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, както и 
за да гарантира точността на 
показанието на 
километропоказателя по време на 
целия жизнен цикъл на дадено 
превозно средство.
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Or. en

Обосновка

Изключително важно е държавите членки да предприемат всички необходими мерки, 
за да гарантират надеждността и точността на показанието на 
километропоказателя по време на целия жизнен цикъл на превозното средство, като 
съзнават, че най-вероятно е измами по отношение на пробега да се предприемат в 
периода между датата на регистрация и първия преглед за проверка на техническата 
изправност.

Изменение 315
Дитер-Лебрехт Кох

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. Всяка държава членка предприема 
необходимите мерки, за да гарантира, че 
манипулацията или вмешателството във 
връзка с елементи и системи на 
превозното средство, които имат 
отношение към спазването на 
изискванията за безопасност и 
опазване на околната среда, или във 
връзка с километропоказателя се счита 
за правонарушение и се наказва с 
ефективни, съразмерни, възпиращи и 
недискриминационни санкции.

Or. de

Изменение 316
Луис де Грандес Паскуал

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 

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

Or. es

Обосновка

Километропоказателите не са регулирани и не се нуждаят от типово одобрение за 
превозни средства или разрешение за употреба по пътищата. Те служат само за 
информация и са предназначени за тази цел. Правното основание на предложението 
не позволява включването на този въпрос. Това следва да се предвиди в рамките на 
политиката за защита на потребителите.

Изменение 317
Инес Аяла Сендер

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Държавите членки, в които преди 
влизането в сила на настоящия 
регламент сроковете между 
отделните проверки на техническата 
изправност са превишавали 
установените в член 5, разполагат с 
допълнителен преходен период от 
четири години, за да приведат в 
съответствие честотата на 
проверките, с изключение на тези за 
превозни средства над 10 години, при 
които честотата на периодичните 
проверки на техническата 
изправност не може при никакви 
обстоятелства да превишава една 
година.

Or. es

Изменение 318
Джаклин Фостър
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Предложение за регламент
Приложение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

 [...] заличава се

Or. en

Обосновка

Приложение І е изключително специфично и ненужно, тъй като данните, които са 
достатъчни за извършване на проверките, вече са предоставени на разположение по 
силата на Регламент ЕО 715/2007 (член 6, параграф 1 и член 3, параграф 14) и 
Регламент ЕО 595/2009, член 6, параграф 1 и член3, параграф 11.

Изменение 319
Мишел Дантен, Доминик Рике, Мари-Терез Саншез-Шмит

Предложение за регламент
Приложение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

 [...] заличава се

Or. fr

Изменение 320
Филип Брадбърн

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Спирачно оборудване заличава се
1.1. Работна спирачка
– Общо описание, включително 
вторична/аварийна спирачка, и 
възможност за изпитване върху 
стандартен ролков изпитвателен 
стенд за спирачки
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– Общ чертеж на уредбата
– Спирачен механизъм
– Клапан за регулиране на спирачното 
налягане за задните колела в 
зависимост от товара: разположение
и работни характеристики
– Базови сили
– Барабани
– Дискове
– Спирачни накладки за дискови и 
челюстни спирачки
– Пневматична спирачка
– Хидравлична спирачка
1.2. Ръчна спирачка (за паркиране)
– Общо описание
– Устройство за управление на
ръчната спирачка
– Ос/оси, на която/които се прилага 
ръчната спирачка
– Електронно задействана ръчна 
спирачка
1.3. Допълнителни спирачки 
(спирачки-забавители)
– Общо описание
– Спирачен механизъм
1.4. Системи за електронно 
управление
– ABS
– BAS
– ESC
– EBS
1.5. Спирачки на ремаркета
– Съединения за спирачки на 
ремаркета: общо описание
– Описание на системата за 
безопасност
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Or. en

Изменение 321
Фил Бениън, Джаклин Фостър

Предложение за регламент
Приложение 2 – част 1 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Проверката на всички изброени 
елементи следва да бъде считана за 
задължителна при периодичната 
проверка на превозните средства с 
изключение на елементите с указание 
(Х), които са свързани със състоянието 
на превозното средство и неговата 
годност за използване на пътя, но не са 
считани за съществени при проверка на 
техническата изправност.

Проверката на всички изброени 
елементи следва да бъде считана за 
задължителна при периодичната 
проверка на превозните средства с 
изключение на елементите с указание 
(Х), които са свързани със състоянието 
на превозното средство и неговата 
годност за използване на пътя, но не са 
считани за съществени при проверка на 
техническата изправност.

Ако не е възможно да се извърши 
проверка на превозно средство чрез 
препоръчан метод за изпитване, 
посочен в настоящото приложение, 
центърът за прегледи може да 
извърши проверката в съответствие 
с алтернативен метод, одобрен 
писмено от подходящия компетентен 
орган. Компетентният орган трябва 
да се убеди в спазването на 
стандартите за безопасност и 
опазване на околната среда.

Or. en

Обосновка

Извършването на проверка на техническата изправност на специални превозни 
средства, като например мобилни кранове, може да се нуждае от специфични методи 
на изпитване, които следва да бъдат разрешени, при условие че са одобрени от 
компетентния орган.

Изменение 322
Матийо Грош
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Предложение за регламент
Приложение 4 – параграф 4 – точка 6 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6a) Подробна информация за основни 
ремонти, наложили се вследствие на 
пътнотранспортно произшествие

Or. de

Изменение 323
Вернер Кун

Предложение за регламент
Приложение 5 – част І – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a) Може да се използва 
алтернативно оборудване, прилагащо
технологични иновации по неутрален 
начин, при условие че осигурява 
равностойно високо ниво на качество 
на проверките

Or. en

Изменение 324
Бернадет Верньо

Предложение за регламент
Член 7 – част 1 – параграф 1 – буква а) – тире 3 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

– проверка на пълната независимост 
от който и да е автомобилен сервиз. 

Or. fr


