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Изменение  74 

Саид Ел Хадрави, Олга Сехналова 

от името на групата S&D 

 

Доклад A7-0207/2013 

Олга Сехналова 

Проверка на техническата изправност на търговски превозни средства 

COM(2012)0382 – C7-0188/2012 – 2012/0186(COD) 

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 внезапни 

крайпътни проверки да се гарантира, че 

след пускането им на пазара превозните 

средства продължават да отговарят на 

стандартите за безопасност през целия 

си жизнен цикъл. 

(4) В ЕС са приети редица технически 

стандарти и изисквания за безопасност 

на превозните средства. Необходимо е 

обаче посредством режим на внезапни 

крайпътни проверки да се гарантира, че 

след пускането им на пазара превозните 

средства продължават да отговарят на 

стандартите за безопасност през целия 

си жизнен цикъл. Никакво монтирано 

по-късно оборудване, засягащо 

характеристиките на превозното 

средство, свързани с безопасността и 

опазването на околната среда, не 

следва да влияе отрицателно на тези 

характеристики, така както са били 

към момента на одобрението, 

първоначалната регистрация или 

влизането в сила.  Този режим следва 

да се прилага спрямо категориите 

превозни средства, определени в 

Директива 2002/24/ЕО на Европейския 

парламент и на Съвета от 18 март 

2002 година относно типовото 

одобрение на дву- и триколесни 

моторни превозни средства и за 

отмяна на Директива 92/61/ЕИО на 

Съвета
1
,  Директива 2007/46/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета 

от 5 септември 2007 година за 

създаване на рамка за одобрение на 

моторните превозни средства и 
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техните ремаркета, както и на 

системи, компоненти и отделни 

технически възли, предназначени за 

такива превозни средства
2
 и 

Директива 2003/37/ЕО на Европейския 

парламент и на Съвета от 26 май 

2003 година 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/ЕИО
3
. 

 ___________________ 

 1
ОВ L 124, 9.5.2002 г. стр. 1. 

 2
ОВ L 263, 9.10.2007 г. стр. 1. 

 3
ОВ L 171, 9.7.2003 г. стр. 1. 

  

Or. en 
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Изменение  75 

Саид Ел Хадрави, Олга Сехналова 

от името на групата S&D 

 

Доклад A7-0207/2013 

Олга Сехналова 

Проверка на техническата изправност на търговски превозни средства 

COM(2012)0382 – C7-0188/2012 – 2012/0186(COD) 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Настоящият регламент се прилага 

спрямо търговски превозни средства с 

максимална конструктивна скорост над 

25 km/h от следните категории, както са 

определени в Директива 2007/46/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета: 

1. Настоящият регламент се прилага 

спрямо търговски превозни средства с 

максимална конструктивна скорост над 

25 km/h от следните категории, както са 

определени в Директива 2007/46/ЕО и в 

Директива 2003/37/ЕО: 

– моторни превозни средства, 

използвани за превоз на пътници и 

съдържащи повече от осем места в 

допълнение към мястото на водача — 

категории М2 и М3, 

– моторни превозни средства и всяко 

прикачено ремарке, използвани за 

превоз на пътници и съдържащи повече 

от осем места в допълнение към мястото 

на водача — категории М2 и М3, 

– моторни превозни средства с най-

малко четири колела, обикновено 

използвани за превоз на товари с 

максимална допустима маса, която не 

надвишава 3 500 kg — категория N1, 

– моторни превозни средства и всяко 

прикачено ремарке, използвани за 

превоз на товари и притежаващи 

максимална допустима маса, която не 

надвишава 3 500 kg — категория N1, 

– моторни превозни средства, 

използвани за превоз на товари с 

максимална допустима маса, която 

надвишава 3 500 — категории N2 и N3, 

– моторни превозни средства и всяко 

прикачено ремарке, използвани за 

превоз на товари с максимална 

допустима маса, която надвишава 

3 500 kg — категории N2 и N3, 

– ремаркета и полуремаркета с 

максимална допустима маса, която 

не надвишава 3 500 kg — категории 

О1 и О2, 

 

– ремаркета и полуремаркета с 

максимална допустима маса, която 

надвишава 3 500 kg — категории О3 и 
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О4. 

 – колесни трактори от категория T5, 

които се използват главно по 

обществени пътища за целите на 

търговския автомобилен превоз на 

товари и чиято максимална 

конструктивна скорост надвишава 

40 km/h. 

Or. en 

Обосновка 

In the last decade the motor vehicles of category N1 – motor vehicles used for carriage of 

goods and having a maximum permissible mass not exceeding 3 500kg - have been used more 

frequently for commercial purposes especially in urban areas of the Member States. In 2011 

in the European Union 3,999 people lost their lives in collisions involving motor vehicles of 

category N1. Since 2001, for the EU as a whole, deaths in collisions involving motor  vehicles 

of category  N1 were reduced in a smaller rate (4,7 %) than motor vehicles of category N2 

and N3 (5,7 %). The Rapporteur therefore supports the reintroduction of the N1 vehicle 

category, as well as any trailer, regardless of size or type, when used with N1 vehicle, into the 

scope of the Regulation. However, this category should not be included into the calculation of 

the annual percentage of the initial roadside technical inspections carried out in the Member 

States. 
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Саид Ел Хадрави, Олга Сехналова 
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Доклад A7-0207/2013 
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Проверка на техническата изправност на търговски превозни средства 

COM(2012)0382 – C7-0188/2012 – 2012/0186(COD) 

Предложение за регламент 

Член 6 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. На национално ниво се въвежда 

система за оценка на риска, отнасяща се 

за крайпътните проверки, която се 

основава на броя и сериозността на 

установените неизправности в 

експлоатираните от отделни 

предприятия превозни средства. 

Системата за оценка на риска се прилага 

от компетентния орган на държавата 

членка.  

1. За да се подобри ефективността на 

крайпътните технически проверки, 

на нивото на Съюза се въвежда 

система за оценка на риска, отнасяща се 

за крайпътните проверки, която се 

основава на броя и сериозността на 

установените неизправности в 

търговските превозни средства по 

време на периодичните проверки на 

техническата изправност и 

крайпътните технически проверки. 

Системата за оценка на риска се 

основава на национален електронен 

регистър с взаимни връзки в целия 

Съюз и се прилага от компетентния 

орган във всяка държава членка. 

 Три години след влизане в сила на 

Регламент ХХ на Европейския 

парламент и на Съвета относно 

периодичните проверки за техническа 

изправност на моторните превозни 

средства и техните ремаркета и за 

отмяна на Директива 2009/40/ЕО 

удостоверенията за техническа 

изправност и докладите от 

крайпътни проверки трябва да са в 

съответствие със стандартен 

формуляр на Европейския съюз. 

2. За всяко предприятие, включено в 2. След датата, посочена в параграф 
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системата за оценка на риска за 

крайпътните проверки, се създава 

рисков профил, като се използват 

посочените в приложение І критерии. 

1, за всяко предприятие, включено в 

системата за оценка на риска, се създава 

рисков профил, като се използват 

следните критерии съгласно 

приложение І: 

 – брой на неизправностите; 

 – сериозност на неизправностите; 

 – брой на проверките или 

изпитванията; 

 – коефициент за време. 

Предприятията се класифицират в 

съответствие със следните рискови 

профили: 

Предприятията се класифицират в 

съответствие със следните рискови 

профили: 

– висок риск, – висок риск, 

– среден риск, – среден риск, 

– слаб риск. – слаб риск. 

 За да се даде възможност на 

предприятията да подобряват 

рисковия си профил, информацията за 

спазването от предприятията на 

изискванията за техническа 

изправност, извлечена от доброволни 

редовни проверки на безопасността 

на превозните средства от 

предприятията, извършени в 

съответствие със следните 

интервали, се взема предвид за целите 

на установяването на оценката на 

риска на дадено предприятие: 

 – Превозни средства от категория N2 

с максимална допустима маса над 7,5 

тона: за първи път 42 месеца след 

датата на първоначалната 

регистрация и след това на всеки 

шест месеца след последната 

извършена проверка на техническата 

изправност; 

 – Превозни средства от категория N3: 

за първи път 30 месеца след датата 

на първоначалната регистрация и 

след това на всеки шест месеца след 

последната извършена проверка на 

техническата изправност; 
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 – Превозни средства от категория О4: 

за първи път 30 месеца след датата 

на първоначалната регистрация и 

след това на всеки шест месеца след 

последната извършена проверка на 

техническата изправност. 

3. С оглед прилагането на системата за 

оценка на риска, отнасяща се за 

крайпътните проверки, държавите 

членки могат да използват системата за 

оценка на риска, установена в 

съответствие с член 9 от Директива 

2006/22/ЕО на Европейския парламент 

и на Съвета. 

3. С оглед прилагането на системата за 

оценка на риска, отнасяща се за 

крайпътните проверки, държавите 

членки използват системата за оценка 

на риска, установена в Регламент (EО) 

№ 1071/2009. 

 Четири години след влизане в сила на 

настоящия регламент системата за 

оценка на риска трябва да съдържа 

информацията за техническата 

изправност на превозните средства 

съгласно член 2. 

Or. en 
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Саид Ел Хадрави, Олга Сехналова 

от името на групата S&D 

 

Доклад A7-0207/2013 

Олга Сехналова 

Проверка на техническата изправност на търговски превозни средства 
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Предложение за регламент 

Член 10 – параграф 2 – алинея 5 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Когато удостоверението за техническа 

изправност или докладът от крайпътна 

проверка показват, че на един от 

изброените в приложение ІІ елементи е 

извършена проверка в течение на 

предходния месец, проверяващият не 

проверява този елемент, освен ако 

такава проверка не е оправдана поради 

очевидна неизправност. 

Когато удостоверението за техническа 

изправност от последната извършена 

проверка на техническата 

изправност, доброволна редовна 

проверка на безопасността на 

превозните средства или доклад от 

крайпътна проверка показват, че на един 

от изброените в приложение ІІ елементи 

е извършена проверка в течение на 

предходните три месеца, 

проверяващият не проверява този 

елемент, освен ако такава проверка не е 

оправдана поради очевидна 

неизправност. 

Or. en 

 

 

 


