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26.6.2013 A7-0210/115 

Изменение  115 

Саид Ел Хадрави, Силвия-Адриана Цикъу 

от името на групата S&D 

 

Доклад A7-0210/2013 

Вернер Кун 

Прегледи за проверка на техническата изправност на моторните превозни средства и 

техните ремаркета 

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

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/ЕИО
18
, 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 средства
19
 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 

(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. Всяко 

оборудване, вградено впоследствие, 

което има отношение към 

характеристиките на превозното 

средство, свързани с безопасността и 

опазването на околната среда, не 

трябва да се отразява 

неблагоприятно върху състоянието 

на тези характеристики, каквото е 

било при одобрението, 

първоначалната регистрация или 

въвеждането в експлоатация. 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/ЕИО, 

Директива 2007/46/ЕО на Европейския 

парламент и на Съвета от 5 септември 
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оборудване, заедно с техните системи, 

компоненти и обособени технически 

възли, и за отмяна на Директива 

74/150/ЕИО
20
. 

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 средства 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/ЕИО. 

Or. en 
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26.6.2013 A7-0210/116 

Изменение  116 

Саид Ел Хадрави, Силвия-Адриана Цикъу 

от името на групата S&D 

Изабел Дюран 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A7-0210/2013 

Вернер Кун 

Прегледи за проверка на техническата изправност на моторните превозни средства и 

техните ремаркета 

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

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) 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. en 
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26.6.2013 A7-0210/117 

Изменение  117 

Саид Ел Хадрави, Силвия-Адриана Цикъу 

от името на групата S&D 

Изабел Дюран 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A7-0210/2013 

Вернер Кун 

Прегледи за проверка на техническата изправност на моторните превозни средства и 

техните ремаркета  

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

Предложение за регламент 

Член 2  – параграфи 1 и 1 а (нов) 

 

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. 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:  

– 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 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, 

използвани за превоз на пътници, с 

повече от осем места в допълнение към 

мястото на водача — категории М2 и 

М3,  

– 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 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 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, 

използвани за превоз на товари, чиято 

максимална допустима маса превишава 

– моторни превозни средства, 

използвани за превоз на товари, чиято 

максимална допустима маса превишава 
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3 500 kg — категории N2 и N3,  3 500 kg — категории N2 и N3,  

– 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 — категории О1 и 

О2,  

– ремаркета и полуремаркета, чиято 

максимална допустима маса превишава 

3 500 kg — категории О3 и О4,  

– ремаркета и полуремаркета, чиято 

максимална допустима маса превишава 

3 500 kg — категории О3 и О4,  

– двуколесни или триколесни превозни 

средства — категории L1e, L2e, L3e, 

L4e, L5e, L6e и L7e,  

– от 1 януари 2016 г. двуколесни или 

триколесни превозни средства — 

категории L3e, L4e, L5e, L6e и L7e,  

– Колесни трактори, чиято максимална 

конструктивна скорост надвишава 40 

km/h — категория Т5.  

– Колесни трактори, чиято максимална 

конструктивна скорост надвишава 40 

km/h — категория Т5.  

 1a. Настоящият регламент се 

прилага от 1 януари 2018 г. по 

отношение на следните категории 

превозни средства, освен ако 

Комисията докаже в своя доклад по 

член 18а, че подобна мярка би била 

неефективна: 

 – двуколесни или триколесни превозни 

средства — категории L1e, L2e и L6e, 

Or. en 
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26.6.2013 A7-0210/118 

Изменение  118 

Саид Ел Хадрави, Силвия-Адриана Цикъу 

от името на групата S&D 

 

Доклад A7-0210/2013 

Вернер Кун 

Прегледи за проверка на техническата изправност на моторните превозни средства и 

техните ремаркета 

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

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 L3e, 

L4e, L5e и L7e: четири години след 

датата на първоначална регистрация на 

превозното средство, а след това на 

всеки две години; превозни средства 

от категории L1e, L2e и L6e, ако е 

приложимо: четири години след 

датата на първоначална регистрация 

на превозното средство, а след това на 

всеки две години; 

Or. en 
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26.6.2013 A7-0210/119 

Изменение  119 

Саид Ел Хадрави, Силвия-Адриана Цикъу 

от името на групата S&D 

Изабел Дюран 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A7-0210/2013 

Вернер Кун 

Прегледи за проверка на техническата изправност на моторните превозни средства и 

техните ремаркета 

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

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 включването в 

обсега му на превозни средства от 

категориите L1e, L2e и L6e, 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 
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признаване на удостоверенията за 

техническа изправност в рамките на 

целия Съюз и дали за постигане на 

това признаване са необходими по-

високи европейска стандарти. Ако е 

уместно, докладът се придружава от 

законодателни предложения. 

Or. en 

 


