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_____________________________________________________________ 

 

Изменение  1 

Предложение за директива 

Съображение 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(3) Следва да се въведе възможността за 

анулиране на регистрацията на превозно 

средство в случаите, когато между 

другото превозното средство е било 

пререгистрирано в друга държава 

членка или разглобено и 

разкомплектовано. 

(3) Следва да се въведе възможността за 

анулиране на регистрацията на превозно 

средство в държавата членка по 

неговата регистрация, в случаите, 

когато превозното средство е било 

пререгистрирано в друга държава 

членка или разглобено и 

разкомплектовано. 

Изменение  2 

Предложение за директива 

Съображение 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(4) За да се намали административната 

тежест и улесни обменът на 

информация между държавите членки, 

информацията, свързана с превозните 

средства, следва да се съхранява в 

национални регистри. 

(4) За да се намали административната 

тежест и улесни обменът на 

информация между държавите членки, 

информацията, свързана с превозните 

средства, следва да се съхранява в 

национални електронни регистри. 
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Изменение  3 

Предложение за директива 

Съображение 4 a (ново) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

  

 (4a) Като има предвид, че за да се 

улеснят тези проверки, предназначени 

специално за борба срещу измами и 

нелегалната търговия с крадени 

превозни средства, както и за 

проверка на валидността на 

удостоверението за техническа 

изправност, е уместно да се установи 

тясно сътрудничество между 

държавите членки на основата на 

ефективен обмен на информация, чрез 

използване на национални електронни 

бази данни. 

Обосновка 

За да бъде създадена възможност за проверка на валидността на удостоверението за 

техническа изправност, е необходимо да се насърчава използването на електронни бази 

данни както във всяка държава членка, така и между държавите членки. 

 

 

Изменение  4 

Предложение за директива 

Член 1 – точка 2 

Директива 1999/37/ЕО 

Член 2 – букви д) и е) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

д) „анулиране на регистрация“: 

означава ограничен период от време, 

през който не е разрешено превозното 

средство да се използва в пътното 

движение, което не включва нова 

процедура по регистрация; 

д) „спиране на регистрация: означава 

административен акт, при който за 

ограничен период от време не е 

разрешено превозното средство да се 

използва в пътното движение, след 

който и при условие че основанията 

за спирането вече не са приложими, 

превозното средство може да бъде 



 

 

 PE509.953/ 3 

 BG 

използвано отново, без това да 

включва нова процедура по 

регистрация; 

е) „анулиране на регистрация“: означава 

постоянна отмяна на разрешението 

превозното средство да се използва в 

пътното движение, което включва нова 

процедура по регистрация. 

е) „анулиране на регистрация“: означава 

постоянна отмяна на разрешението 

превозното средство да се използва в 

пътното движение, извършена от 

компетентния орган и изискваща 

нова процедура по регистрация, ако 

превозното средство трябва да се 

използва отново в пътното движение. 

Титулярят на свидетелството за 

регистрация може да подаде искане 

до компетентния орган за анулиране 

на регистрацията. 

(В съответствие с настоящото изменение в целия текст „анулиране” се заменя с 

„временно спиране”). 

 

Изменение  5 

Предложение за директива 

Член 1 – точка 3 

Директива 1999/37/ЕО 

Член 3 – параграф 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Държавите членки съхраняват 

данните за всички превозни средства, 

регистрирани на тяхна територия, в 

електронен регистър. Данните в този 

регистър съдържат всички елементи 

съгласно приложение І, както и 

резултатите от задължителните 

проверки на техническата изправност в 

съответствие с Регламент XX/XX/XX 

[относно периодичните проверки на 

техническата изправност]. Те 

предоставят техническите данни за 

превозните средства на компетентните 

органи или центровете за прегледи, 

ангажирани с проверката на 

техническата изправност. 

4. Държавите членки съхраняват 

данните за всички превозни средства, 

регистрирани на тяхна територия, в 

електронен регистър. Данните в този 

регистър съдържат данните, посочени 

в точки II.4 – II.7 от приложение І, 

както и резултатите от периодичните 

или други задължителни проверки на 

техническата изправност в съответствие 

с Регламент XX/XX/XX [относно 

периодичните проверки на техническата 

изправност]. Те предоставят 

техническите данни за превозните 

средства на компетентните органи или 

центровете за прегледи, ангажирани с 

проверката на техническата изправност. 
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Изменение  6 

Предложение за директива 

Член 1 – точка 3 

Директива 1999/37/ЕО 

Член 3 a – параграф 1 – алинея 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Временното прекратяване (изтегляне от 

употреба) остава в сила, докато 

превозното средство не премине 

успешно нова проверка на техническата 

изправност. При успешно преминаване 

на проверката органът по регистрацията 

незабавно разрешава пускането в 

движение на превозното средство. 

Временното прекратяване (изтегляне от 

употреба) остава в сила, докато 

превозното средство не премине 

успешно нова проверка на техническата 

изправност. При успешно преминаване 

на проверката органът по регистрацията 

незабавно разрешава пускането в 

движение на превозното средство; не е 

необходим нов процес на регистрация. 

 

Изменение  7 

Предложение за директива 

Член 1 – точка 3 

Директива 1999/37/ЕО 

Член 3 а – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. В случай че органът по регистрация 

на държава членка получи известие, че 

превозно средство е определено като 

излязло от употреба съгласно Директива 

2000/53/ЕО, регистрацията се анулира и 

тази информация се добавя в 

електронния регистър. 

2. В случай че органът по регистрация 

на държава членка получи известие, че 

превозно средство е определено като 

излязло от употреба съгласно Директива 

2000/53/ЕО на Европейския парламент 

и на Съвета от 18 септември 2000 

година относно излезлите от 

употреба превозни средства, 

регистрацията се анулира и тази 

информация се добавя в електронния 

регистър.“ Посочената мярка за 

анулиране не води до нова процедура 

по регистрация. 

 

Изменение  8 

Предложение за директива 

Член 1 – точка 4 

Директива 1999/37/ЕО 

Член 5 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Към член 5 се добавя следният 

параграф: 

5. Към член 5 се добавят следните 

параграфи: 

"3. В случай че държава членка получи 

известие, че превозно средство е било 

пререгистрирано в друга държава 

членка, тя анулира регистрацията на 

това превозно средство на своята 

територия.“ 

"3. В случай че държава членка получи 

известие, че превозно средство е било 

пререгистрирано в друга държава 

членка, тя анулира регистрацията на 

това превозно средство на своята 

територия.“ 

 3a. В случай че дадено превозно 

средство е пререгистрирано в друга 

държава членка и доказателството 

за последната проверка на 

техническата изправност заедно с 

датата на следващата проверка на 

техническата изправност е налично в 

свидетелството за регистрация, 

държава членка, в която превозното 

средство е пререгистрирано, признава 

при издаването на новото 

свидетелство валидността на 

удостоверението за техническа 

изправност и при условие че 

удостоверението е валидно по 

отношение на интервалите за 

изпитване, прилагани в държавата по 

пререгистрация, прилага към новото 

свидетелство за регистрация 

декларация в този смисъл. 

 3б. В случай на промяна на 

собственика на превозното средство 

и ако доказателството за последната 

проверка на техническата 

изправност заедно с датата на 

следващата проверка на 

техническата изправност е налично в 

свидетелството за регистрация, 

заинтересованата държава членка, 

когато предоставя на новия 

собственик свидетелството за 

регистрация, признава валидността 

на удостоверението за техническа 

изправност и прилага към новото 

свидетелство за регистрация 

декларация в този смисъл.” 
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Обосновка 

При пререгистрация на превозно средство в друга държава членка или при промяна на 

собственика на превозното средство не се променят техническите характеристики на 

превозното средство и поради това валидността на удостоверението за техническа 

изправност следва да бъде признавана и оповестявана на новото свидетелство за 

регистрация. При все това тъй като държавите членки могат да вземат решения за 

по-чести интервали за изпитване, отколкото са предвидени в предложението за 

регламент относно проверката на техническата изправност, взаимното признаване на 

валидността се гарантира, ако проверката на техническата изправност се провежда 

по-често в първоначалната държава членка, отколкото в държавата членка по 

пререгистрация. 

 

Изменение  9 

Предложение за директива 

Член 1 – точка 5 

Директива 1999/37/ЕО 

Член 7 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Правомощието да приема делегирани 

актове, посочено в член 6, се предоставя 

за неопределен период от време, 

считано от датата на влизане в сила 

на настоящия регламент. 

2. Правомощието да приема делегирани 

актове, посочено в член 6, се предоставя 

на Комисията за срок от пет години, 

считано на влизане в сила на 

настоящата директива. Не по-късно 

от девет месеца преди края на 

петгодишния срок Комисията 

изготвя доклад относно делегирането 

на правомощие. Делегирането на 

правомощия се продължава 

мълчаливо за периоди с еднаква 

продължителност освен ако 

Европейският парламент или 

Съветът не възразят срещу подобно 

продължаване не по-късно от три 

месеца преди изтичането на всеки 

период. 

 

 

Изменение  10 

Предложение за директива 

Член 1 – точка 6 а (нова) 

Директива 1999/37/ЕО 

Член 9 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

 6a. Член 9 се заменя със следния 

текст: 

 „Държавите членки си помагат 

взаимно при въвеждането на 

настоящата директива. Те могат да 

обменят информация на двустранно и 

многостранно ниво и по-специално за 

проверка, преди всяка регистрация 

на превозно средство, на правния 

статут на последното в държавата 

членка, в която то е било 

регистрирано преди това. Такива 

проверки могат да включват в 

частност използването на електронна 

мрежа, като националните 

електронни бази данни се 

предоставят на разположение на 

други държави членки.” 

Обосновка 

За да бъде създадена възможност за проверка на валидността на удостоверението за 

техническа изправност, е необходимо да се насърчава използването на електронни бази 

данни както във всяка държава членка, така и между държавите членки. 

 

 

Изменение  11 

Предложение за директива 

Член 1 – точка 6 б (нова) 

Директива 1999/37/ЕО 

Приложение І – точка ІІ.5 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 6б. Към точка II.5 от приложение I се 

добавя следният текст: 

 "(Y) доказателство (например печат, 

дата, подпис) за последната проверка 

на техническата изправност и дата 

на следващата проверка на 

техническата изправност (да се 

повтаря толкова често, колкото е 

необходимо).” 
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Обосновка 

За да се намали бюрокрацията и за да се улесни всекидневното съществуване на 

ползвателите на превозни средства, е необходимо да се въведе изискване за представяне 

върху свидетелството за регистрация на доказателството за последната проверка на 

техническата изправност и датата на следващата проверка на техническата 

изправност (с което се доказва валидността на проверката на техническата 

изправност). Това дава възможността на компетентните органи да не издават 

допълнителен документ, с който се удостоверява валидността на удостоверението за 

техническа изправност и който ползвателите на превозни средства трябва да носят 

винаги със себе си. 


