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26.6.2013 A7-0210/111 

Изменение  111 

Робертс Зиле 

от името на групата ECR 

 

Доклад A7-0210/2013 

Вернер Кун 

Периодични проверки на техническата изправност на моторните превозни средства и 

техните ремаркета 

COM(2012)0380 – C7-0186/2012 – 2012/0184(COD) 

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 
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26.6.2013 A7-0210/112 

Изменение  112 

Робертс Зиле 

от името на групата ECR 

 

Доклад A7-0210/2013 

Вернер Кун 

Периодични проверки на техническата изправност на моторните превозни средства и 

техните ремаркета 

COM(2012)0380 – C7-0186/2012 – 2012/0184(COD) 

Предложение за регламент 

Член 3 – точка 7 

 

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 

което отговаря на всяко едно от 

следните условия: 

– произведено е най-малко преди 30 

години, 

– произведено е или е първоначално 

регистрирано най-малко преди 30 

години; 

 – неговият конкретен тип, така, 

както е определен от съответното 

законодателство на Съюза за типово 

одобрение, вече не се произвежда, или 

същият тип се произвежда в същата 

форма вече от 30 години; 

–  поддържа се чрез използване на 

резервни части, които 

възпроизвеждат историческите 

елементи на превозното средство; 

 

– няма промяна в техническите 

характеристики на основните му 

елементи като двигател, спирачна 

уредба, кормилно управление или 

окачване, и 

– освен промените, направени 

единствено от съображения за 

безопасност, техническите 

характеристики на основните му 

елементи като двигател, спирачна 
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уредба, кормилно управление, тип 

автомобил или окачване са 

непроменени или датират от 

съответния период, 

– няма промяна по отношение на 

външния си вид; 

 

Or. en 

 


