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PR_COD_1amCom

Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
*** Процедура на одобрение 

***I Обикновена законодателна процедура (първо четене)
***II Обикновена законодателна процедура (второ четене)

***III Обикновена законодателна процедура (трето четене)

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в 
проекта на акт.)

Изменения към проект на акт

Измененията към проекта на акт, внесени от Парламента, се 
обозначават в получер курсив.  Отбелязването в курсив е предназначено 
за съответните технически служби и се отнася до частите от проекта на 
акт, за които е предложено изменение с оглед изготвяне на 
окончателния текст (например очевидно грешни или липсващи части в 
текста на даден език). Предложенията за поправка подлежат на 
съгласуване със засегнатите технически служби.

Антетката на всяко изменение към съществуващ  акт, който проектът на 
акт има за цел да измени, съдържа трети и четвърти ред, където се 
посочват съответно съществуващият акт и засегнатата разпоредба от 
него. Възпроизведените части от разпоредба на съществуващ акт, която
Парламентът желае да измени, но която остава непроменена в проекта 
на акт, се отбелязват с получер шрифт. Евентуални заличавания, които 
засягат такива части от текста се обозначават по следния начин: [...].
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент 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
(COM(2012)0380 – C7-0186/2012 – 2012/0184(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета 
(COM(2012)0380),

– като взе предвид член 294, параграф 2 и член 91 от Договора за функционирането на 
ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7-0186/2012),

– като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

– като взе предвид мотивираните становища, изпратени от Сената на Френската 
република, Втората камара на Кралство Нидерландия, Първата камара на Кралство 
Нидерландия, Риксдага на Кралство Швеция и Камарата на представителите на 
република Кипър в рамките на Протокол № 2 относно прилагането на принципите 
на субсидиарност и пропорционалност, в които се заявява, че проектът на 
законодателен акт не съответства на принципа на субсидиарност,

– като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 
12 декември 2012 г.1,

– като взе предвид член 55 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по транспорт и туризъм и становищата на 
комисията по промишленост, изследвания и енергетика, както и на комисията по 
вътрешния пазар и защита на потребителите (A7-0000/2013),

1. приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2. изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе 
съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

                                               
1 ОВ С...Все още непубликувано в Официален вестник.
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Изменение 1
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 опазват наследството от 
епохата, в която са били конструирани, 
поддържат се в съответстващо на 
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 
на проверка на техническата им 
изправност. Следва също така 
държавите членки да регулират 
проверките на техническата изправност 
на други видове специализирани 
превозни средства.

Or. en

Обосновка

Свързано е с изменения 15, 16 и 17.

Изменение 2
Предложение за регламент
Съображение 10 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10a) С оглед по-добро прилагане на 
принципа за свободно движение на 
територията на Съюза, 
удостоверението за техническа 
изправност, издадено в 
първоначалната държава членка по 
регистрация, следва да бъде взаимно 
признавано сред държавите членки за 
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целите на пререгистрацията.

Or. en

Обосновка

Като първа крачка към вътрешен пазар на ППТИ се предлага държавите членки да 
признават взаимно удостоверенията за техническа изправност в случай на 
трансгранична пререгистрация. Това изменение е свързано с изменение 26.

Изменение 3
Предложение за регламент
Съображение 10 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10б) Когато има доказателства, че 
хармонизирането на проверките на 
техническата изправност е 
осъществено в достатъчна степен, 
следва да бъдат приети разпоредби 
относно пълното взаимно признаване 
на удостоверенията за техническа 
изправност на територията на 
Съюза.

Or. en

Обосновка

Възможностите за по-нататъшно развитие на вътрешния пазар на ППТИ, при което 
собствениците на превозни средства, регистрирани в една държава членка, могат да 
преминават проверки за техническа изправност в друга държава членка, следва да 
бъдат проучени. Това би позволило да се избягва ненужното пътуване обратно до 
държавите членки по регистрация на търговски превозни средства, използвани в 
международния транспорт.

Изменение 4
Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) За проверката на превозните 
средства, и особено на техните 
електронни компоненти за безопасност, 

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

от съществено значение е достъпът до 
техническите спецификации на всяко 
отделно превозно средство. 
Следователно производителите на 
превозни средства следва да 
предоставят не само пълния набор от 
данни, обхванати от сертификата за 
съответствие (СЗС), но също и достъп 
до данни, необходими за проверка на 
функционалността на системите, 
свързани с безопасността и опазването 
на околната среда. Данните следва да 
включват подробностите, които 
дават възможност за контрол на 
функционалността на системите за 
безопасност на превозното средство 
по начин, който позволява те да 
бъдат проверявани в среда на 
периодична проверка на техническата 
изправност с цел създаването на 
предвидима степен на успеваемост и 
неуспех.

Or. en

Изменение 5
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. 
Стопанските субекти, включени в 
производството, продажбата, наема, 
поддръжката или ремонта на 
превозни средства, следва да спазват 
разделение на тези дейности от 
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организационните, личните и 
финансовите аспекти на 
извършването на проверки за 
техническа изправност. 

Or. en

Изменение 6
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.

Or. en

Изменение 7
Предложение за регламент
Съображение 20 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20a) Стандартите за проверки на 
техническата изправност следва да 
бъдат установени на общо, 
приложимо в целия Съюз, високо 
минимално равнище, което да позволи 
на тези държави членки, които вече 
са установили по-високо от 
желаното равнище на проверки на 
техническа изправност, да 
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поддържат по-високите си 
стандарти и да ги приспособяват към 
техническия прогрес, където е 
уместно. 

Or. en

Обосновка

Регламентът предвижда минимално равнище на технически стандарти. Държавите 
членки могат да поддържат или въвеждат по-високи стандарти.

Изменение 8
Предложение за регламент
Член 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Настоящият регламент установява 
режим на периодични проверки на 
техническата изправност на превозните 
средства, които се извършват въз 
основата на минимални технически 
стандарти и изисквания с цел 
гарантиране на високо равнище на 
безопасност на пътя и опазване на 
околната среда.

Or. en

Изменение 9
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

– Моторни превозни средства с най-
малко четири колела, използвани за 
превоз на пътници, с не повече от осем 
места без мястото на водача —
категория M1,

– моторни превозни средства, 
проектирани и конструирани основно
за превоз на пътници и техния багаж, с 
не повече от осем места, без мястото на 
водача — категория M1,

Or. en



PR\925430BG.doc 11/27 PE504.196v01-00

BG

Обосновка

Терминологията е съобразена с преразглеждането на Директива 2007/46/EО.

Изменение 10
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

– моторни превозни средства, 
използвани за превоз на пътници, с 
повече от осем места в допълнение към 
мястото на водача — категории М2 и 
М3,

– моторни превозни средства, 
проектирани и конструирани основно
за превоз на пътници и техния багаж, с 
повече от осем места в допълнение към 
мястото на водача — категории М2 
и М3,

Or. en

Обосновка

Терминологията е съобразена с преразглеждането на Директива 2007/46/EО.

Изменение 11
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – тире 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

– моторни превозни средства с най-
малко четири колела, обичайно
използвани за превоз на товари, чиято 
максимална допустима маса не 
превишава 3 500 kg — категория N1,

моторни превозни средства, 
проектирани и конструирани основно 
за превоз на товари, с максимална маса 
ненадвишаваща 3,5 тона —
категория N1,

Or. en

Обосновка

Терминологията е съобразена с преразглеждането на Директива 2007/46/EО.

Изменение 12
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – тире 4
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Текст, предложен от Комисията Изменение

– моторни превозни средства, 
използвани за превоз на товари, чиято 
максимална допустима маса 
превишава 3 500 kg — категории N2 и 
N3,

– моторни превозни средства, 
проектирани и конструирани основно
за превоз на товари, с максимална маса 
над 3,5 тона — категории N2 и N3,

Or. en

Обосновка

Терминологията е съобразена с преразглеждането на Директива 2007/46/EО.

Изменение 13
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, проектирани и 
конструирани за превоз на товари или 
пътници, както и за настаняване в 
тях на пътници, с максимална маса 
над 3,5 тона — категории О1 и О2,

Or. en

Обосновка

Терминологията е съобразена с преразглеждането на Директива 2007/46/EО.

Изменение 14
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – тире 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

– ремаркета и полуремаркета, чиято
максимална допустима маса 
превишава 3 500 kg — категории О3 и 
О4,

– ремаркета, проектирани и 
конструирани за превоз на стоки или 
пътници, както и за настаняване в 
тях на пътници, с максимална маса 
над 3,5 тона — категории О3 и О4,

Or. en
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Обосновка

Терминологията е съобразена с преразглеждането на Директива 2007/46/EО.

Изменение 15
Предложение за регламент
Член 3 – точка 7 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(7) „превозно средство, което 
представлява исторически интерес“ 
означава всяко превозно средство, което 
се счита за историческо от 
държавата членка по регистрация 
или от някой от определените от нея 
органи за издаване на разрешителни и 
отговаря на всяко от следните условия:

Or. en

Обосновка

Държавите членки следва да получат повече свобода на преценка при определянето на 
превозните средства от исторически интерес.

Изменение 16
Предложение за регламент
Член 3 – 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 промяна в значителните 
технически характеристики на 
основните му елементи като двигател, 
спирачна уредба, кормилно управление 
или окачване, и каросерия.

Or. en

Обосновка

Много исторически превозни средства са били променяни по време на съществуването 
им. Ето защо единствено значителни промени следва да водят до прекратяване на 
определянето на превозното средство като такова от историческо значение.
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Изменение 17
Предложение за регламент
Член 3 – точка 7 – тире 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

– няма промяна по отношение на 
външния си вид;

заличава се

Or. en

Обосновка

Предлаганото условие би могло да бъде твърде ограничаващо, тъй като промени във 
външния вид се осъществяват твърде често в жизнения цикъл на превозните 
средства от историческо значение, особено по-старите.

Изменение 18
Предложение за регламент
Член 3 – 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 инспекция с цел 
удостоверяване, че превозното
средство е безопасно за използване по 
обществените пътища и отговаря на 
нужните екологични 
характеристики;

Or. en

Обосновка

Определението следва да бъде изяснено и адаптирано към предназначението на 
периодичната техническа инспекция, чиято цел е да оцени правилното функциониране 
на системите за безопасност и опазване на околната среда. Типовото одобрение 
следва да бъде единствено за съответен период от време, за да стане ясно как 
превозното средство отговаря на изискванията за безопасност и опазване на 
околната среда. Тези изисквания следва да не се отнасят за отделните части или 
компоненти.



PR\925430BG.doc 15/27 PE504.196v01-00

BG

Изменение 19
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 безплатно на 
центровете за прегледи и 
производителите на оборудване за 
изпитвания, или, когато е приложимо, 
на компетентния орган достъп до 
техническата информация, необходима 
за проверка на техническата изправност, 
както е посочено в приложение І.
Информацията за производителите 
на оборудване за изпитвания включва 
информацията, която е необходима, 
за да може оборудването за 
изпитвания да осъществи оценка 
дали функционалността на 
системите за електронен контрол на 
превозното средство отговарят или 
не на изискванията. Комисията приема 
подробни правила относно процедурите 
за достъп до техническата информация 
по приложение I, в съответствие с 
процедурата по разглеждане, посочена в 
член 16, параграф 2.

Or. en

Обосновка

Важно е производителите на оборудване за изпитване да имат достъп до данните, 
от които се нуждаят, за да разработят правилно функциониращо оборудване.

Изменение 20
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, 

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

след това на всеки две години;

Or. en

Обосновка

Честотата на проверка на мотоциклетите следва да бъде съобразена с финансовата 
и административната тежест за собствениците на мотоциклети. С цел постигане 
на по-голяма безопасност на пътя е необходимо да се установи подходящото 
равновесие между честотата на проверките и допълнителните тежести за 
гражданите. Следва да избягваме ненужната и неподходяща тежест за 
собствениците на мотоциклети. Формулата „4+2+2“ е пропорционално по-
подходяща в това отношение.

Изменение 21
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. en

Обосновка

Честотата на проверките „4 +2 +2“ за тези категории превозни средства 
съответства на преследваните цели.

Изменение 22
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – тире 3 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

– Други категории превозни средства: 
на интервали, определени от 
държавата членка по регистрация.

Or. en
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Обосновка

Държавите членки следва да имат възможност да определят честотата на 
проверките за категориите превозни средства, които не са уредени в други 
разпоредби на член 5.

Изменение 23
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. en

Обосновка

Съществува риск от манипулация на километражния брояч, свързан с предложеното 
преразглеждане.

Изменение 24
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

Обосновка

Титулярите на превозни средства следва да могат да разчитат на валидна проверка 
на техническата изправност в случай на пререгистрация. Трансграничният аспект на 
пререгистрацията се урежда от изменение 26.
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Изменение 25
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 приложимия за 
проверка на тези позиции метод, както е 
посочено в приложение II, точка 3.
Прегледът може да включва и 
проверка на това дали съответните 
части и компоненти на превозното 
средство отговарят на изискваните 
характеристики във връзка с 
безопасността и опазването на 
околната среда, които са в сила по 
време на одобрението или, ако е 
приложимо, по време на 
модернизирането. 

Or. en

Изменение 26
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Удостоверенията за техническа 
изправност се признават взаимно от 
всички държави членки за целите на 
пререгистрацията на превозно 
средство, прехвърлено от една 
държава членка в друга, при условие че 
удостоверението е валидно по 
отношение на честотата на 
проверките на държавата членка по 
пререгистрация.
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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 на ППТИ. Изменението взема предвид неотдавнашната съдебна 
практика на Съда на Европейския съюз (C-150/11). 

Изменение 27
Предложение за регламент
Член 12 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Изискванията за компетентност и обучение, предвидени в приложение VI, са 
минималните и държавите членки могат да определят допълнителни изисквания.

Изменение 28
Предложение за регламент
Член 12 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Лице, което е извършило ремонт 
или поддръжка на дадено превозно 
средство, не се включва като 
проверяващ в последващото 
провеждане на периодична проверка 
на техническата изправност на 
същото това превозно средство.
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Or. en

Обосновка

За да се повиши независимостта на проверяващите, е необходимо да се гарантира, че 
едно и също лице не участва в ремонта или поддръжката на превозното средство 
преди проверката и по време на самата проверка.

Изменение 29
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, 
производителите на оборудване за 
изпитвания и производителите на 
превозни средства.

Or. en

Изменение 30
Предложение за регламент
Член 17 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 18, с оглед:

Or. en
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Изменение 31
Предложение за регламент
Член 17 – 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,

– само актуализиране 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. en

Обосновка

Текстът се изяснява, за да се гарантира, че всяка промяна в категориите превозни 
средства е свързана с промените в законодателството за одобрение на типа. Това ще 
предостави на Комисията необходимата гъвкавост, за да осигури съгласуваност 
между промените в категориите превозни средства при законодателството за 
одобрение на типа и за ППТИ, като същевременно се поставят ясни граници на тази 
делегация.

Изменение 32
Предложение за регламент
Член 17 – тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

– актуализиране на приложенията в 
светлината на техническия прогрес 
или за да се вземат предвид 
промените в международните и 
европейските законодателни актове.

– актуализиране на несъществените 
елементи на:

Or. en

Изменение 33
Предложение за регламент
Член 17 – тире 2 а (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

– приложение II, точка 3 по 
отношение на методите, причините 
за неизправности и приложение V в 
случай на наличие на по-ефикасни и 
ефективни методи за проверка,

Or. en

Обосновка

С цел изясняване на ограниченията за делегиране на правомощия на Комисията.

Изменение 34
Предложение за регламент
Член 17 – 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.

Or. en

Обосновка

С цел изясняване на ограниченията за делегиране на правомощия на Комисията.

Изменение 35
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, 

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

пет години, считано от [датата на 
влизане в сила на настоящия регламент].
Комисията изготвя доклад относно 
делегиранeто на правомощия не по-
късно от девет месеца преди 
изтичането на петгодишния срок. 
Делегирането на правомощия се 
подновява с мълчаливо съгласие за 
срокове с еднаква продължителност, 
освен ако Европейският парламент 
или Съветът не възрази срещу 
подобно подновяване не по-късно от 
три месеца преди изтичането на 
всеки срок.

Or. en

Изменение 36
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 и последствията от
настоящия регламент, 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 
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възможност за пълно взаимно 
признаване на удостоверенията за 
техническа изправност в рамките на 
целия Съюз. Докладът се представя 
след консултиране на посочения в 
член 16 комитет. Ако е уместно, 
докладът се придружава от 
законодателни предложения.

Or. en

Обосновка

Комисията следва да бъде задължена да докладва на съзаконодателите относно 
прилагането на настоящия регламент. Докладът следва, наред с другото, да 
анализира възможностите за по-нататъшно развитие в посока към пълноценен 
вътрешен пазар на ППТИ.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Предложение на Комисията

I. Съществуващите правила в ЕС относно периодичните проверки на техническата 
изправност на моторните превозни средства
Директива 2009/40/EО установява минимални стандарти за редовните проверки на 
превозните средства. Директивата се прилага по отношение на частните превозни 
средства, автобуси и тежкотоварни превозни средства и ремаркетата им, но не и на 
скутерите и мотоциклетите.

II. Ново предложение за проверка на техническата изправност

Комисията предлага нови правила относно проверките на техническата изправност с 
цел по-нататъшно насърчаване на безопасността на пътя и гарантиране на високо 
равнище на опазване на околната среда. Предложението е в съответствие с целите за 
безопасност на пътя, предвидени в Бялата книга „Пътна карта за постигането на Единно 
европейско транспортно пространство“.

Предложението се основава на установяването на общи минимални стандарти за 
проверки на превозните средства на територията на ЕС, като държавите членки са 
свободни да отидат по-далеч и да въведат по-високи стандарти, ако е уместно.
Основните елементи на предложението са следните:

1. Задължителни проверки на територията на ЕС на скутери и мотоциклети. Обхватът 
на превозните средства, които да бъдат проверявани, би следвало да бъде разширен 
до тази най-висока рискова група участници в движението по пътя. Леките 
ремаркета (под 3,5 тона) също би следвало да бъдат проверявани. Тези категории 
превозни средства понастоящем са изключени от установената в ЕС система. 
Проверките по отношение на тях остават правомощие на държавите членки.

2. Нарастване на честотата на периодичните проверки за техническа изправност за 
определени категории превозни средства. Понастоящем автомобилите и 
микробусите (до 3,5 тона), на възраст по-голяма от шест години, се проверяват най-
малко веднъж на две години. Предложението е след изтичането на шестгодишния 
период да бъдат проверявани поне веднъж годишно. Това означава промяна към 4-2-
1 вместо настоящата 4-2-2. Предлага се формулата 4-2-1 да бъде прилагана също и за 
скутери и мотоциклети. Освен това се предлага увеличаване на честотата на 
проверките за коли и микробуси с голям пробег (160 000 km). Тези превозни 
средства се предвижда да бъдат проверявани всяка година след първата проверка (4-
1-1 вместо съществуващата система 4-2-2), ако към датата на първата проверка (след 
4 години) са достигнали пробег от над 160 000 км. Това би привело проверките им в 
съответствие с други превозни средства с висок пробег като таксита, линейки и т.н.

3. Предложението е да се установи минимално равнище на изискванията за умения и 
обучение на инспекторите.

4. Подобряване на качеството на проверките на превозни средства чрез установяване на 
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общи минимални стандарти за неизправности и оборудване
5. Строги мерки относно измамите, свързани с пробега, с регистриране на данните за 

пробега
6. Подлагане на електронните компоненти за безопасност на задължителни проверки.

Националните парламенти: националните парламенти на Франция, Нидерландия, 
Швеция и Кипър официално възразиха, че предложението нарушава принципа на 
субсидиарност на ЕС.

Гледна точка на докладчика

По време на парламентарните обсъждания следва да бъде внимателно преценено дали 
предлаганите мерки са пропорционални на преследваните цели. Въздействието на 
предложението върху гражданите и бизнеса следва да бъде внимателно оценено с цел 
избягване на ненужни финансови и административни тежести. Необходимо е да 
постигнем балансиран резултат.

В светлината на гореспоменатото, докладчикът би предложил:

1. Честота на проверките и категории превозни средства: Докладчикът подкрепя 
предложението на Комисията за разширяване на проверката на техническата 
изправност, така че да обхваща скутери и мотоциклети, тъй като те представляват 
група участници в движението с по-висок риск. Въпреки това изглежда по-
пропорционално честотата за тези категории превозни средства да бъде изменена от 
4-2-1 на 4-2-2. Формулата 4-2-2 също представлява балансиран подход за проверка 
на леки автомобили и лекотоварни превозни средства, тъй като различни проучвания 
относно връзката между злополуките и техническите неизправности стигат до 
двусмислени резултати по отношение на въздействието на по-честите проверки 
върху безопасността по пътищата. Независимо от това, Комисията следва да 
продължи да наблюдава и оценява този въпрос и да докладва на съзаконодателите. 
Държавите членки ще имат право да въвеждат по-чести проверки. Критерият за 
пробег може да повдигне въпроси, свързани с манипулация на километражния 
брояч. Поради това се предлага този елемент да се извади от предложението.

2. Техническите изисквания и методите за проверка, както са посочени в приложенията, 
следва да бъдат разглеждани като минимални стандарти на ЕС. Държавите членки 
следва да могат да запазват или въвеждат по-високи стандарти. Този принцип е
заложен в член 6, параграф 2 от предложението. Докладчикът предлага изменения, 
насочени към укрепване на този принцип. Същото важи и за изискванията за 
квалификация на проверяващите, които също следва да бъдат минимални такива.

3. От решаващо значение е проверката на техническата изправност да се извършва от 
добре образовани, обучени и независими проверяващи. Предлага се да се засили 
независимостта на проверяващите, както и допълнително да се премахнат 
потенциалните конфликти на интереси.

4. Исторически автомобили: признава се, че историческите автомобили следва да бъдат 
изключени от обхвата на законодателството на ЕС. Държавите членки следва да 
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имат по-голяма преценка при установяване на своите собствени национални 
изисквания за определяне и проверка на тези превозни средства. Макар и 
предложението да представлява солидна основа за допълнително разискване, 
докладчикът намира определението на исторически превозни средства за доста 
строго и предлага неговата промяна с оглед по-голяма гъвкавост.

5. В случай на трансгранична пререгистрация на превозни средства се препоръчва да се 
вземе предвид неотдавнашната съдебна практика на Съда на ЕС (C-150/11).

6. Делегирани актове: Макар и да е необходима известна степен на гъвкавост, за да се 
гарантира, че законодателството е в крак с технологичното развитие, текстът на 
Комисията е доста двусмислен. Поради това докладчикът ще предложи 
определянето на по-точни ограничения за делегиране на правомощия на Комисията.


