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КРАТКА ОБОСНОВКА 

На 27 януари 2016 г. Комисията публикува своето предложение относно изискванията за 

одобряването на типа и надзора на пазара на моторни превозни средства и техните 

ремаркета, понастоящем определени в Директива 2007/46/ЕО. 

Като част от ангажиментите на Комисията, поети в нейния план за действие CARS2020, 

системата на Съюза за одобряване на типа на моторните превозни средства беше 

подложена през 2013 г. на цялостна проверка за пригодност. Резултатите показаха, че 

макар настоящата система да е постигнала до известна степен целите на политиката, тя 

беше широко критикувана след скандала с манипулирането на софтуера на 

„Фолксваген“. Докладчикът счита, че е от съществено значение да се укрепи системата 

за одобряване на типа, по-специално чрез въвеждането на подходящи механизми за 

гарантиране на хармонизирано прилагане на процедурите във всички държави членки. 

Освен това е от съществено значение законодателството да функционира гладко и да не 

води до увеличаване на бюрокрацията нито за националните администрации, нито за 

промишлеността.  

Една от слабостите на настоящата система е разликата в тълкуването и строгостта на 

прилагане на изискванията от страна на държавите членки. Различията в тълкуването, 

които не са непременно недобросъвестни, и транспонирането на директивите са известно 

и често срещано явление, което подкопава вътрешния пазар и създава несигурност както 

за промишлеността, така и за потребителите. 

Последицата от тези слабости е не само липсата на съответствие, но те също така 

създават възможност за откровени измами и нарушаване на действащото 

законодателство. За съжаление вече станахме свидетели на няколко такива случая. С цел 

справяне с тези слабости, докладчикът обръща специално внимание на прилагането на 

по-строги механизми за надзор на пазара.  

Надзорът на пазара, което означава последващ контрол на превозните средства след 

пускането им на пазара, е слабото място в сега действащото законодателство и 

подобряването на този аспект е един от акцентите на настоящото предложение. 

Определят се ролята и отговорностите на правоприлагащите органи и стъпките, които е 

необходимо да бъдат предприети, когато неотговарящи на изискванията продукти са на 

пазара; елемент, който представлява необходимо подобрение. Докладчикът взема под 

внимание факта, че надзорът на пазара може да се осъществява от националните органи 

за надзор, но че Комисията също ще играе определена роля.  

С цел по-добро адаптиране на регламента към променящите се условия в държавите 

членки, докладчикът предлага промени в системата за събиране на такси. Тъй като някои 

от държавите членки извършват ограничен брой одобрения на типа, финансирането на 

надзора на пазара не следва да бъде свързано с одобренията на типа, тъй като това би 

довело до риск от сериозни пропуски в надзора на пазара. С цел да се гарантира 

равнопоставеност и цялостен надзор на пазара в целия Съюз, държавите членки създават 

структури за събиране на такси, отразяващи условията на държавите членки за 

финансиране на дейностите за надзор на пазара.  

Предлагат се допълнителни пояснения относно финансирането на надзора на пазара. 

Предвид факта, че държавите членки изграждат система за събиране на такси за 
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покриване на разходите във връзка с надзора на пазара, разумно е също така тези разходи 

да бъдат поети от органите за надзор на пазара. 

С цел наистина да се гарантира надеждността на одобренията на типа, на всеки пет 

години те се проверяват от орган по одобряване на типа, различен от този, който ги 

издава. Това ще допринесе за премахването на различията в тълкуването между органите 

по одобряване на типа и ще осигури единно прилагане на законодателството. 

Също така се предлага укрепване на органите за одобрение и надзор на пазара, както и 

на отговорността на Комисията да предприема действия в случай на несъответствие. 

Изготвянето на ясни нормативни актове относно надзора на пазара в съчетание със 

строги санкции представлява сериозно и надеждно възпиращо средство срещу бъдещите 

опити за заобикаляне или нарушаване на изискванията. 

Техническите служби играят ключова роля за поддържането и спазването на високите 

технически и екологични стандарти и стандарти за безопасност на Съюза. Докладчикът 

е съгласен с Комисията, че е наложителна оценка и мониторинг на техническите служби. 

Тъй като обаче оценката и мониторингът могат да се извършват от национален орган по 

акредитация в някои държави членки, докладчикът желае да се гарантира, че тази 

възможност ще продължи да съществува и в бъдеще. Оценката на мониторинга следва 

също така да гарантира независимостта на техническата служба от производителя. С цел 

да се гарантира икономическа ефективност на техническите служби следва да бъде 

позволено да се конкурират на ценова база, поради което не се препоръчва цялостното 

отделяне, а вместо това следва да бъде поставен акцент върху надеждната оценка и 

мониторинга. 

Друго средство за гарантиране на хармонизирано и стриктно тълкуване на 

законодателството е механизмът за партньорски проверки на органите по одобряване на 

типа, при който националните органи обменят информация и координират своите 

оценки. По този начин органите по одобряване на типа могат да преодолеят евентуалните 

различия между тях в начина, по който осъществяват контрол. За да се гарантира обаче, 

че тези партньорски проверки няма да се превърнат в ненужно бреме и няма да доведат 

до по-високи разходи, се предлага честотата на проверките да бъде намалена, освен ако 

не съществува причина да се счита, че е необходимо по-често извършване на 

партньорска проверка. 

ИЗМЕНЕНИЯ 

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните приканва 

водещата комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите да вземе предвид 

следните изменения: 

 

Изменение  1 

Предложение за регламент 

Съображение 7 а (ново) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (7a) Настоящият регламент следва 

да гарантира, че националните 

органи по одобряване на типа 

тълкуват, прилагат и изпълняват 

неговите изисквания на територията 

на целия Съюз. Комисията следва да 

бъде оправомощена да контролира 

работата на националните органи 

посредством редовни одити, 

повторни изпитвания на случайни 

извадки от издадени одобрения на 

типа и общо наблюдение на 

хармонизираното прилагане на 

настоящия регламент. 

 

Изменение  2 

Предложение за регламент 

Съображение 7 б (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (7б) Настоящият регламент следва 

да гарантира надеждни, 

хармонизирани и прозрачни процедури 

за одобряване на типа и надзор на 

пазара в държавите членки. 

 

Изменение  3 

Предложение за регламент 

Съображение 9 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(9) Ефективното прилагане на 

изискванията за одобряване на типа 

следва да бъде гарантирано посредством 

подобряване на разпоредбите за 

съответствие на производството чрез 

включване в тях, наред с другото, на 

задължителни периодични одити на 

методите за контрол на съответствието 

и поддържането на постоянно 

(9) Ефективното прилагане на 

изискванията за одобряване на типа 

следва да бъде гарантирано посредством 

подобряване на разпоредбите за 

съответствие на производството чрез 

включване в тях, наред с другото, на 

задължителни периодични одити на 

методите за контрол на съответствието 

и поддържането на постоянно 
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съответствие на въпросните продукти, 

както и посредством подобряване на 

изискванията по отношение на 

уменията, задълженията и дейността на 

техническите служби, които извършват 

изпитвания за одобряване на типа на 

цяло превозно средство под 

отговорността на органите за 

одобряване на типа. Правилното 

функциониране на техническите служби 

е от основно значение за гарантирането 

на високо ниво на безопасността и 

опазването на околната среда и на 

доверието на гражданите в системата. 

Критериите за определяне на 

техническите служби, предоставяни от 

Директива 2007/46/ЕО, следва да бъдат 

определени по-подробно, за да се 

гарантира тяхното последователно 

прилагане. Наблюдава се тенденция за 

постепенно раздалечаване на методите 

за оценка на техническите служби в 

различните държави членки поради 

нарасналата сложност на тяхната 

работа. Поради това е необходимо да се 

предвидят процедурни задължения, 

които да гарантират обмена на 

информация и мониторинга на 

практиките на държавите членки за 

оценката, определянето, 

нотифицирането и мониторинга на 

техните технически служби. Тези 

процедурни задължения следва да 

премахнат всякакви съществуващи 

несъответствия в използваните методи, 

както и в тълкуването на критериите за 

определяне на техническите служби. 

съответствие на въпросните продукти, 

както и посредством подобряване и 

хармонизиране на изискванията по 

отношение на уменията, задълженията и 

дейността на техническите служби, 

които извършват изпитвания за 

одобряване на типа на цяло превозно 

средство под отговорността на органите 

за одобряване на типа. Правилното 

функциониране на техническите служби 

е от основно значение за гарантирането 

на високо ниво на безопасността и 

опазването на околната среда и на 

доверието на гражданите в системата. 

Критериите за определяне на 

техническите служби, предоставяни от 

Директива 2007/46/ЕО, следва да бъдат 

определени по-подробно, за да 

гарантира, че те се прилагат 

последователно във всички държави 

членки. Наблюдава се тенденция за 

постепенно раздалечаване на методите 

за оценяване на техническите служби в 

различните държави членки поради 

нарасналата сложност на тяхната 

работа. Поради това е необходимо да се 

предвидят процедурни задължения, 

които да гарантират обмена на 

информация и мониторинга на 

практиките на държавите членки за 

оценката, определянето, 

нотифицирането и мониторинга на 

техните технически служби. Тези 

процедурни задължения следва да 

премахнат всякакви съществуващи 

несъответствия в използваните методи, 

както и в тълкуването на критериите за 

определяне на техническите служби. За 

да се гарантират адекватен надзор и 

равнопоставеност в целия Съюз, 

оценката на техническата служба на 

заявителя следва да включва оценка 

на място и пряко наблюдение на 

действителното провеждане на 

изпитванията за одобряване на типа. 
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Изменение  4 

Предложение за регламент 

Съображение 9 а (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (9a) С настоящия регламент се 

установяват разпоредби за 

мониторинг на неговото спазване от 

страна на държавите членки, като по 

този начин се спомага за запазването 

на доверието на потребителите в 

превозните средства на пазара и за 

осигуряване на високо равнище на 

безопасност и защита на здравето и 

околната среда. Форумът за обмен на 

информация за правоприлагането, 

създаден от държавите членки, следи 

с подкрепата на Комисията за 

изпълнението на отговорностите на 

националните органи посредством 

извършване на редовни одити, 

проверки и изпитвания на извадки от 

издадени одобрения на типа и 

проверка на еднаквото, 

последователно и ефективно 

прилагане на настоящия регламент. 

 

Изменение  5 

Предложение за регламент 

Съображение 12 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(12) За да се повиши прозрачността и 

взаимното доверие и за да се продължи 

привеждането в съответствие и 

доразвиването на критериите за оценка, 

определяне и нотифициране на 

техническите служби, както и 

процедурите по разширяване и 

подновяване, държавите членки следва 

да си сътрудничат помежду си и с 

Комисията. Те следва да се консултират 

помежду си и с Комисията по 

общозначими въпроси, свързани с 

(12) За да се повиши прозрачността и 

взаимното доверие и за да се продължи 

привеждането в съответствие и 

доразвиването на критериите за оценка, 

определяне и нотифициране на 

техническите служби, както и 

процедурите по разширяване и 

подновяване, държавите членки следва 

да си сътрудничат помежду си и с 

Комисията. Те следва да се консултират 

помежду си и с Комисията по 

общозначими въпроси, свързани с 
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прилагането на настоящия регламент, да 

се информират взаимно и да 

информират Комисията по използвания 

от тях в хода на оценяването контролен 

списък по образец. 

прилагането на настоящия регламент, да 

се информират взаимно и да 

информират Комисията по използвания 

от тях в хода на оценяването контролен 

списък по образец. С настоящия 

регламент се създава онлайн база 

данни на одобренията на типа, която 

заедно с информационната система 

за вътрешния пазар (IMI), създадена с 

Регламент (ЕС) № 1024/2012 на 

Европейския парламент и на 

Съвета1a, може да представлява 

полезен електронен инструмент за 

улесняване и засилване на 

административното сътрудничество 

в областта на управлението на 

обмена на информация въз основа на 

прости и унифицирани процедури, 

които заобикалят езиковите бариери. 

 __________________ 

 1a Регламент (ЕС) № 1024/2012 на 

Европейския парламент и на Съвета 

от 25 октомври 2012 г. относно 

административно сътрудничество 

посредством Информационната 

система за вътрешния пазар и за 

отмяна на Решение 2008/49/ЕО на 

Комисията („Регламент за ИСВП“) 

(ОВ L 316, 14.11.2012 г., стр. 1). 

 

Изменение  6 

Предложение за регламент 

Съображение 15 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(15) В случай че компетентността на 

дадена техническа служба бъде 

поставена под съмнение, въпреки 

предприетите мерки за осигуряване на 

последователно прилагане и 

проследяване на изискванията от страна 

на държавите членки, Комисията следва 

да разполага с възможността да 

разследва отделни случаи. 

(15) В случай че компетентността на 

дадена техническа служба бъде 

поставена под съмнение, въпреки 

предприетите мерки за осигуряване на 

еднакво и последователно прилагане и 

проследяване на изискванията от страна 

на държавите членки, Комисията следва 

да разполага с възможността да 

разследва отделни случаи и да предлага 
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решения. 

 

Изменение  7 

Предложение за регламент 

Съображение 18 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(18) Необходим е надежден 

механизъм за правоприлагане, който да 

гарантира спазването на изискванията 

по настоящия регламент. Основната 

отговорност на органите по одобряване 

следва да продължи да бъде 

осигуряването на спазването на 

изискванията за одобряване на типа и за 

съответствие на производството, 

залегнали в законодателството, 

регулиращо автомобилния сектор, тъй 

като това задължение е тясно свързано с 

издаването на одобрението на типа и 

изисква подробно познаване на неговото 

съдържание. По тази причина е важно 

дейността на органите по одобряване 

редовно да се проверява с помощта на 

партньорски проверки, за да се 

гарантира, че при правоприлагането на 

изискванията за одобряване на типа 

всички органи по одобряването 

прилагат еднакви изисквания за 

качество и еднаква степен на строгост. 

Освен това е важно да се предвиди 

проверка на точността на самото 

одобряване на типа. 

(18) Необходим е надежден 

механизъм за правоприлагане, който да 

гарантира спазването на изискванията 

по настоящия регламент. Основната 

отговорност на органите по одобряване 

следва да продължи да бъде 

осигуряването на спазването на 

изискванията за одобряване на типа и за 

съответствие на производството, 

залегнали в законодателството, 

регулиращо автомобилния сектор, тъй 

като това задължение е тясно свързано с 

издаването на одобрението на типа и 

изисква подробно познаване на неговото 

съдържание. По тази причина е важно 

дейността на органите по одобряване да 

бъде предмет на редовни надзорни 

проверки на равнището на Съюза, 

включително независими одити, за да 

се гарантира, че при правоприлагането 

на изискванията за одобряване на типа 

всички органи по одобряването 

прилагат еднакви изисквания за 

качество и еднаква степен на строгост. 

Освен това е важно да се предвиди 

проверка на точността на самото 

одобряване на типа. 

 

Изменение  8 

Предложение за регламент 

Съображение 20 а (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (20a) За да бъде осигурен еднороден 

пазарен надзор в целия Съюз, следва да 

се предоставят правомощия за 
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контрол на централизирана агенция 

на равнището на Съюза, която да 

гарантира  пълното прилагане на 

новата рамка за одобрение на типа и 

надзор на пазара. 

 

Изменение  9 

Предложение за регламент 

Съображение 21 а (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (21a) За да се гарантира 

извършването на независими 

изпитвания за съответствие при 

експлоатация в рамките на целия 

жизнен цикъл на всички приложими 

превозни средства, следва да се 

разработят надеждни и 

задължителни методи за изпитване 

на емисиите, за да се гарантира 

изпълнението на изискванията във 

връзка с изпитванията за техническа 

изправност, които се основават на 

комбинация от пряко изпитване на 

изгорелите газове и изпитвания на 

СБД, включително създаването на 

методи за измерването на NOx по 

време на периодичните изпитвания 

на емисиите, извършвани в 

съответствие с Директива 

2014/45/ЕС и на равнищата на 

прахови частици и техните гранични 

стойности. По-специално, може да се 

използват нови технологии за 

дистанционно отчитане с цел 

установяване на силно замърсяващи 

превозни средства на пътя и 

изпитванията за съответствие при 

експлоатация във връзка със 

задължителните гранични 

стойности на емисиите (PN, NOx, CO 

и HC) да се насочат именно към тези 

превозни средства като икономически 

най-ефективния начин за провеждане 

на периодични технически инспекции 
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в бъдеще. 

 

Изменение  10 

Предложение за регламент 

Съображение 22 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(22) За да се повиши прозрачността 

на процеса на одобряване и да се улесни 

обменът на информация и извършването 

на независими проверки от органите за 

надзор на пазара, органите по 

одобряване и Комисията, 

документацията за одобряване на 

типа следва да се предоставя в 

електронен формат и да е публично 

достъпна, като изключения от това 

правило се правят във връзка със 

защитата на търговските интереси и 

защитата на личните данни. 

(22) За да се повиши прозрачността 

на процеса на одобряване и да се улесни 

обменът на информация и извършването 

на независими проверки от органите за 

надзор на пазара, органите по 

одобряване, Комисията и трети 

страни, е необходимо, с цел 

извършването на тези проверки, да се 

оповестява информацията за 

превозното средство и изпитванията. 

Съответната информация следва да 

се предоставя в електронен формат и 

следва да бъде публично достъпна, като 

изключения от това правило се правят 

във връзка със защитата на търговските 

интереси и защитата на личните данни. 

 

Изменение  11 

Предложение за регламент 

Съображение 24 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(24) Тези по-специфични задължения 

за националните органи, предвидени в 

настоящия регламент, следва да 

включват изпитвания и инспекции с цел 

последващо удостоверяване на 

съответствието на достатъчен брой 

пуснати на пазара превозни средства. 

Подборът на превозните средства, които 

да бъдат подложени на това последващо 

удостоверяване на съответствието, 

следва да се основава на подходяща 

оценка на риска, при която се взема 

предвид сериозността на евентуалното 

несъответствие и вероятността за 

(24) Тези по-специфични задължения 

за националните органи, предвидени в 

настоящия регламент, следва да 

включват изпитвания и инспекции с цел 

последващо удостоверяване на 

съответствието на достатъчен брой 

пуснати на пазара превозни средства. 

Подборът на превозните средства, които 

да бъдат подложени на това последващо 

удостоверяване на съответствието, 

следва да се основава на подходяща 

оценка на риска, при която се взема 

предвид сериозността на евентуалното 

несъответствие и вероятността за 
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неговото възникване. неговото възникване. Освен това той 

следва да се основава на ясни и 

подробни критерии и следва да 

включва, наред с другото, случайни 

проверки на определен процент от 

всички настоящи модели, на превозни 

средства с инсталиран нов двигател 

или технология, на превозни средства 

с висока или много ниска консумация 

на гориво и на превозни средства с 

много висок обем продажби, и следва 

да взема предвид историята на 

съответствието в миналото, 

препоръки от потребителите, 

резултатите от изпитванията, 

използващи технологии за 

дистанционно отчитане, и 

опасенията, изразени от независими 

изследователски организации. 

 

Изменение  12 

Предложение за регламент 

Съображение 27 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(27) Фактът, че определени системи, 

компоненти, отделни технически възли 

или части и оборудване могат да бъдат 

монтирани на дадено превозно средство 

или вътре в него, след като то е било 

пуснато на пазара, регистрирано или 

пуснато в употреба, не следва да пречи 

на постигането на целите на настоящия 

регламент. Поради това следва да се 

вземат подходящи мерки, които да 

гарантират, че системите, 

компонентите, отделните технически 

възли или части и оборудване, които 

могат да бъдат монтирани на или вътре 

в превозните средства, и които могат 

значително да нарушат 

функционирането на особено важните за 

опазването на околната среда или за 

безопасността при експлоатация 

системи, се контролират от орган по 

одобряването, преди да бъдат пуснати 

(27) Фактът, че определени системи, 

компоненти, отделни технически възли 

или части и оборудване могат да бъдат 

монтирани на дадено превозно средство 

или вътре в него, след като то е било 

пуснато на пазара, регистрирано или 

пуснато в употреба, не следва да пречи 

на постигането на целите на настоящия 

регламент. Поради това следва да се 

вземат подходящи мерки, които да 

гарантират, че системите, 

компонентите, отделните технически 

възли или части и оборудване, които 

могат да бъдат монтирани на или вътре 

в превозните средства, и които могат да 

нарушат функционирането на особено 

важните за опазването на околната 

среда или за безопасността при 

експлоатация системи, се контролират 

от орган по одобряването, преди да 

бъдат пуснати на пазара, регистрирани 
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на пазара, регистрирани или пуснати в 

употреба. 

или пуснати в употреба. 

 

Изменение  13 

Предложение за регламент 

Съображение 29 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(29) Съответствието на 

производството е един от крайъгълните 

камъни в системата на ЕС за одобряване 

на типа и поради това мерките, 

установени от производителя, с цел да 

се гарантира такова съответствие, 

следва да бъдат одобрявани от 

компетентния орган или от съответно 

квалифицирана техническа служба, 

определена за целта, и да бъдат 

подложени на редовно проверяване. 

Освен това органите по одобряването 

следва да гарантират проверката на 

поддържането на съответствие на 

въпросните продукти. 

(29) Съответствието на 

производството е един от крайъгълните 

камъни в системата на ЕС за одобряване 

на типа и поради това мерките, 

установени от производителя, с цел да 

се гарантира такова съответствие, 

следва да бъдат одобрявани от 

компетентния орган или от съответно 

квалифицирана техническа служба, 

определена за целта, и различна от 

техническата служба, извършила 

изпитването за целите на 

одобряването на типа, и да бъдат 

подложени на редовно проверяване. 

Освен това органите по одобряването 

следва да гарантират проверката на 

поддържането на съответствие на 

въпросните продукти. 

 

Изменение  14 

Предложение за регламент 

Съображение 31 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(31) Оценяването на докладваните 

сериозни рискове за безопасността и на 

вредите за здравето и околната среда 

следва да се осъществява на национално 

равнище, но да се осигурява 

координация на равнището на Съюза в 

случаите, когато отчетените рискове 

или вреди могат да са налице извън 

територията на една държава членка, с 

цел съвместно използване на ресурсите 

и осигуряване на последователност при 

(31) Оценяването на рисковете за 

безопасността и на вредите за здравето 

и околната среда следва да се 

осъществява на национално равнище, но 

да се осигурява координация на 

равнището на Съюза в случаите, когато 

рисковете или вредите са налице извън 

територията на една държава членка, с 

цел съвместно използване на ресурсите 

и осигуряване на последователност при 

коригиращите действия, които трябва да 
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коригиращите действия, които трябва да 

бъдат предприети за смекчаване на 

последствията от идентифицираните 

рискове и вреди. 

бъдат предприети за премахване на 

последствията от идентифицираните 

рискове и вреди. 

 

Изменение  15 

Предложение за регламент 

Съображение 37 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(37) Въвеждането в резултат на 

технологичното развитие на нови 

методи или техники за диагностика и 

ремонт на превозни средства, като 

например достъп от разстояние до 

информацията в превозните средства и 

техния софтуер, не следва да пречи на 

постигането на целите на настоящия 

регламент по отношение на достъпа до 

информация за ремонт и поддръжка за 

независими оператори. 

(37) Въвеждането в резултат на 

технологичното развитие на нови 

методи или техники за диагностика и 

ремонт на превозни средства, като 

например достъп от разстояние до 

информацията в превозните средства и 

техния софтуер, следва да укрепи 

постигането на целите на настоящия 

регламент по отношение на достъпа до 

информация за ремонт и поддръжка за 

независими оператори. 

 

Изменение  16 

Предложение за регламент 

Съображение 40 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(40) Държавите членки следва да 

установят правила за санкции, 

приложими за нарушения на настоящия 

регламент, и да осигурят тяхното 

прилагане. Тези санкции следва да 

бъдат ефективни, пропорционални и 

възпиращи. Държавите членки трябва 

да докладват за наложените санкции на 

Комисията ежегодно, за да се държи под 

наблюдение съгласуваността на 

прилагането на тези разпоредби. 

(40) Държавите членки следва да 

установят правила за санкции, 

приложими за нарушения на настоящия 

регламент, и следва да осигурят тяхното 

прилагане. Тези санкции следва да 

бъдат ефективни, пропорционални и 

възпиращи. Държавите членки следва да 

докладват за наложените санкции на 

Комисията ежегодно, така че да ѝ 

позволят да държи под наблюдение 

съгласуваността на прилагането на тези 

разпоредби. 
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Изменение  17 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 2 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2a.  С настоящия регламент също 

така се създава Европейската агенция 

за надзор на превозните средства 

(ЕАНПС, по-нататък „Агенцията“) и 

се определят нейните правомощия и 

отговорности. 

 

Изменение  18 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 3 – уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. За следните превозни средства и 

машини производителят може да 

кандидатства за издаване на одобрение 

на типа или индивидуално одобрение за 

превозно средство съгласно настоящия 

регламент, при условие, че тези 

превозни средства отговарят на 

основните изисквания на настоящия 

регламент: 

3. За следните превозни средства и 

машини производителят може да 

кандидатства за издаване на одобрение 

на типа или индивидуално одобрение за 

превозно средство съгласно настоящия 

регламент, при условие, че тези 

превозни средства отговарят на 

изискванията на настоящия регламент: 

 

Изменение  19 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 1 – точка 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(2) „надзор на пазара“ означава 

извършени дейности и предприети 

мерки от органите за надзор на пазара, с 

цел да се гарантира, че предоставяните 

на пазара превозни средства, системи, 

компоненти или отделни технически 

възли, както и части и оборудване 

съответстват на изискванията, 

определени в съответното 

(2) „надзор на пазара“ означава 

извършени дейности и предприети 

мерки от органите за надзор на пазара, с 

цел да се гарантира, че предоставяните 

на пазара превозни средства, системи, 

компоненти или отделни технически 

възли, както и части и оборудване 

съответстват на изискванията, 

определени в съответното 
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законодателство на Съюза, и не 

представляват опасност за здравето, 

безопасността или за други аспекти на 

защитата на обществения интерес; 

законодателство на Съюза, и не 

представляват опасност за здравето, 

безопасността, околната среда или за 

други аспекти на защитата на 

обществения интерес, включително 

правата на потребителите; 

 

Изменение  20 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 1 – точка 8 а (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (8a) „измервателно-коригиращо 

устройство“ е всяко устройство, 

което реагира на температурата, 

скоростта на превозното средство, 

честотата на въртене на двигателя, 

предавката от предавателната 

кутия, разреждането в колектора или 

всеки друг параметър, с цел да 

активира, модулира, забави или 

дезактивира работата на която и да 

е част от системата за контрол на 

емисиите, намаляваща 

ефективността на системата за 

контрол на емисиите при всички 

работни условия на околната среда 

или двигателя, които са нормално 

присъщи за територията на Съюза и 

които се срещат или в хода на 

нормалната експлоатация на 

превозното средство, или извън 

процедурите за изпитване за целите 

на одобряване на типа; 

 

Изменение  21 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 1 – точка 8 б (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (8б) „основна технология за 

контрол на емисиите“ - „BES“ 

означава технология за контрол на 
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емисии, която действа в целия 

работен диапазон на честота на 

въртене и натоварване на двигателя 

освен ако не е задействана 

спомагателна стратегия за контрол 

на емисиите; 

 

Изменение  22 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 1 – точка 8 в (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (8в) „спомагателна технология за 

контрол на емисиите“ - „AES“ 

означава технология за контрол на 

емисии, която влиза в действие или 

променя основната технология за 

контрол на емисиите за специфична 

цел или цели и в отговор на 

специфична комбинация от околни 

и/или работни условия и която 

остава в действие само докато тези 

условия съществуват; 

 

Изменение  23 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 1 – точка 43 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(43) „излизащо от серийно 

производство превозно средство“ 

означава превозно средство, което е 

част от наличния автомобилен парк и 

което, поради влизането в сила на нови 

технически изисквания, по отношение 

на които не е бил одобрен неговият тип, 

не може или вече не може да бъдат 

предоставяно на пазара, регистрирано 

или пускано в употреба; 

(43) „излизащо от серийно 

производство превозно средство“ 

означава превозно средство, което е 

част от наличния автомобилен парк или 

което следва да бъде комплектувано и 

което, поради влизането в сила на нови 

технически изисквания, по отношение 

на които не е бил одобрен неговият тип, 

не може или вече не може да бъде 

предоставяно на пазара, регистрирано 

или пускано в употреба; 
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Обосновка 

Превозните средства могат да бъдат произвеждани на множество етапи, които 

следва да се вземат предвид при определението за излизащи от серийно производство 

превозни средства. 

 

Изменение  24 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 1 – точка 44 а (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (44a) „дистанционно отчитане“ 

означава сканиране и измерване на 

равнищата на замърсители в 

изпускателната уредба на превозно 

средство, докато то е в движение, с 

помощта на снабдени с датчици 

уреди, разположени край пътя, за 

целите на събирането на данни 

относно характеристиките, които се 

изискват във връзка с контрола на 

средните емисии на автомобилния 

парк при движение и 

идентифицирането на изключително 

големи замърсители; 

 

Изменение  25 

Предложение за регламент 

Член 5 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. На Комисията се предоставят 

правомощия да приема делегирани 

актове в съответствие с член 88, за да 

изменя приложение IV с цел да бъдат 

отчетени техническите и регулаторните 

промени чрез въвеждане и 

актуализиране на препратки към 

регулаторни актове, съдържащи 

изисквания, на които превозните 

средства, системите, компонентите и 

отделните технически възли трябва да 

отговарят. 

2. На Комисията се предоставят 

правомощия да приема делегирани 

актове в съответствие с член 88 за 

изменение на приложение IV с цел да 

бъдат отчетени техническите и 

регулаторните промени чрез въвеждане 

и актуализиране на препратки към 

регулаторни актове, съдържащи 

изисквания, на които превозните 

средства, системите, компонентите и 

отделните технически възли трябва да 

отговарят. 



 

AD\1110983BG.docx 19/88 PE585.489v02-00 

 BG 

 Производителите, които искат да 

получат ЕС одобрение на типа за 

превозно средство, използващо базова 

технология за контрол на емисиите, 

спомагателна технология за контрол 

на емисиите или измервателно-

коригиращо устройство, съгласно 

определението в настоящия 

регламент или в Регламент 

2016/646/ЕС, предоставят на органа 

по одобряването на типа цялата 

информация, включително 

техническа обосновка, която може да 

е разумно необходима на органа по 

одобряването на типа, за да определи 

дали BES или AES е измерващо-

коригиращо устройство, и дали е 

приложима дерогация от забраната 

за използване на измерващи-

коригиращи устройства по член 5, 

параграф 2 от Регламент (ЕО) № 

715/2007. 

 Производителите декларират 

писмено пред органа по одобряването 

на типа, че е предоставена цялата 

информация относно BES, AES или 

измерващо-коригиращо устройство и 

че типът превозно средство, за който 

е предоставено одобрение на типа, не 

е оборудван със забранено измерващо-

коригиращо устройство в 

съответствие с настоящия член и с 

Регламент (ЕО) № 692/2008. 

 Органът по одобряването на типа не 

предоставя одобрение на типа за ЕС, 

докато не приключи своята оценка и 

не установи, че типът превозно 

средство, за който е предоставено 

одобрение на типа, не е оборудван със 

забранено измервателно-коригиращо 

устройство в съответствие с 

настоящия член и с Регламент (ЕО) 

№ 692/2008. 

 За целите на тяхната оценка и за 

удостоверяване на съответствието 

или несъответствието с 

изискванията на настоящия член, 

органът по одобряването на типа, 
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органът за надзор на пазара или 

Агенцията могат да извършат 

допълнително изненадващо 

изпитване, чиито параметри са 

различни от тези на изпитванията, 

посочени в настоящия регламент. 

Параметрите на посоченото 

допълнително изненадващо 

изпитване се определят винаги само 

от органа по одобряването на типа, 

органа за надзор на пазара или 

Агенцията и остават строго 

поверителни и неизвестни на 

производителя до окончателното 

публикуване на резултатите от 

изпитването. 

 

Изменение  26 

Предложение за регламент 

Член 6 – параграф 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4.  Държавите членки организират и 

извършват дейности по надзор на пазара 

и контрол на превозни средства, 

системи, компоненти или отделни 

технически възли, които се въвеждат на 

пазара в съответствие с глава III от 

Регламент (ЕО) № 765/2008. 

4.  Държавите членки организират и 

извършват дейности по надзор на пазара 

и контрол на превозни средства, 

системи, компоненти или отделни 

технически възли, които се въвеждат на 

пазара в съответствие с глава III от 

Регламент (ЕО) № 765/2008. 

Държавите членки може да решат да 

предприемат съвместни действия по 

надзор на пазара за целите, посочени в 

член 8 от настоящия регламент. 

 

Изменение  27 

Предложение за регламент 

Член 6 – параграф 5 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

5. Държавите членки предприемат 

необходимите мерки, за да гарантират, 

че органите за надзор на пазара имат 

правомощия да влизат в помещенията 

5. Държавите членки предприемат 

необходимите мерки, за да гарантират, 

че органите за надзор на пазара са в 

състояние да влизат без предизвестие 
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на стопанските субекти, когато сметнат 

това за необходимо и оправдано, и да 

конфискуват необходимите образци от 

превозните средства, системите, 

компонентите и отделните технически 

възли за целите на изпитванията за 

съответствие. 

в помещенията на стопанските субекти, 

когато сметнат това за необходимо и 

оправдано, и да конфискуват 

необходимите образци от превозните 

средства, системите, компонентите и 

отделните технически възли за целите 

на изпитванията за съответствие. 

Собственикът на превозното 

средство се компенсира за разходите, 

свързани с посочените изпитвания. 

 

Изменение  28 

Предложение за регламент 

Член 6 – параграф 6 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

6. Държавите членки периодично 

правят преглед и оценка на 

изпълнението на своите дейности по 

надзора. Тези прегледи и оценки се 

извършват най-малко веднъж на четири 

години и резултатите от тях се 

съобщават на останалите държави 

членки и Комисията. Съответните 

държави членки изготвят обобщение на 

резултатите, което е публично 

достъпно и съдържа по-конкретно броя 

на издадените одобрения на типа и 

самоличността на съответните 

производители. 

6. Държавите членки периодично 

правят преглед и оценка на 

изпълнението на своите дейности по 

надзора и на качеството на 

издадените одобрения на типа. Тези 

прегледи и оценки се извършват най-

малко веднъж на три години и 

резултатите от тях се съобщават на 

останалите държави членки, на 

Комисията, на Форума по 

правоприлагане и обмен на 

информация, създаден по член 10, 

както и на създадения в 

съответствие с член 12 от 

Директива 2016/ХХХ/ЕС за 

намаляване на националните емисии 

на някои атмосферни замърсители и 

за изменение на Директива 

2003/35/ЕО Европейски форум за чист 

въздух, и на трети страни при 

поискване. Съответните държави 

членки изготвят пълен доклад за 

резултатите, който е достъпен за 

широката общественост и съдържа 

по-конкретно броя на издадените или 

отхвърлените одобрения на типа и 

самоличността на съответните 

производители и типове превозни 

средства. 
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Изменение  29 

Предложение за регламент 

Член 6 – параграф 7 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

7. Държавите членки периодично 

правят преглед и оценяват изпълнението 

на дейностите си по надзора. Тези 

прегледи и оценки се извършват най-

малко веднъж на четири години и 

резултатите от тях се съобщават на 

останалите държави членки и 

Комисията. Съответните държави 

членки изготвят обобщение на 

резултатите, което е публично достъпно. 

7. Държавите членки периодично 

правят преглед и оценяват изпълнението 

на дейностите си по надзора. Тези 

прегледи и оценки се извършват най-

малко веднъж на три години и 

резултатите от тях се съобщават на 

останалите държави членки и на 

Комисията и на трети страни при 

поискване. Съответните държави 

членки изготвят обобщение на 

резултатите, което е публично 

достъпно; последните включват по-

специално превозните средства, 

системите, компонентите или 

отделните технически възли, които 

не са в съответствие с настоящия 

регламент, както и точността на 

одобренията на типа и 

самоличността на съответните 

органи по одобряване, производители 

и типове превозни средства. 

 

Изменение  30 

Предложение за регламент 

Член 7 – параграф 1 – алинея 1 а (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Органите по одобряване гарантират, 

че превозното средство, предоставено 

от производителя за целите на 

изпитването за одобряване на типа, е 

напълно представително за 

превозните средства, които ще бъдат 

произведени и пуснати на пазара, 

както и че изпитването на 

предоставеното превозно средство не 

води до резултати, които системно 
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да се разминават с 

характеристиките на тези превозни 

средства, когато се експлоатират 

при условия, които може с основание 

да се очакват при нормална работа и 

използване. 

 

Изменение  31 

Предложение за регламент 

Член 7 – параграф 1 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 1a. Органите по одобряване 

тълкуват и прилагат изискванията 

на настоящия регламент по единен и 

последователен начин, за да се избегне 

използването на различни стандарти 

в рамките на Съюза. Те си 

сътрудничат с Комисията и Форума 

по правоприлагане и обмен на 

информация, създаден по член 10, във 

връзка с дейностите по мониторинг и 

надзор на прилагането на настоящия 

регламент и при поискване 

предоставят цялата необходима 

информация. 

 

Изменение  32 

Предложение за регламент 

Член 7 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Органите по одобряване трябва 

да изпълняват своите задължения 

независимо и безпристрастно. При 

необходимост те спазват поверителност 

с цел опазване на търговски тайни, 

предмет на задължението за 

предоставяне на информация, 

предвидено в член 9, параграф 3, за да 

бъдат защитени интересите на 

потребителите в Съюза. 

2. Органите по одобряване трябва 

да изпълняват своите задължения 

независимо и безпристрастно. При 

необходимост и освен в случаите, 

когато оповестяването на 

информация е от публичен интерес, 

те спазват поверителност с цел опазване 

на търговски тайни, предмет на 

задължението за предоставяне на 

информация, предвидено в член 9, 

параграф 3, за да бъдат защитени 
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интересите на потребителите в Съюза. 

 

Изменение  33 

Предложение за регламент 

Член 7 – параграф 3 – алинея 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Органите по одобряване в рамките на 

една държава членка трябва да си 

сътрудничат, като обменят 
информация съответно на ролята и 

функциите си. 

Органите по одобряване в рамките на 

една държава членка въвеждат 

процедури, за да гарантират ефикасна 

и ефективна координация и обмен на 
информация в съответствие с ролята и 

функциите си. 

 

Изменение  34 

Предложение за регламент 

Член 7 – параграф 5 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

5. Комисията може да приема 

актове за изпълнение, с които да 

определя общите критерии за 

назначаване, преглед и оценка на 

органите по одобряване на национално 

равнище. Такива актове за изпълнение 

се приемат в съответствие с 

процедурата по разглеждане, посочена в 

член 87, параграф 2. 

5. Комисията приема актове за 

изпълнение за определяне на общите 

критерии за назначаване, преглед и 

оценка на органите по одобряване на 

национално равнище. Такива актове за 

изпълнение се приемат в съответствие с 

процедурата по разглеждане, посочена в 

член 87, параграф 2. 

 

Изменение  35 

Предложение за регламент 

Член 8 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Органите за надзор на пазара 

извършват редовни проверки на 

степента на съответствие на превозни 

средства, системи, компоненти и 

отделни технически възли с 

предвидените в настоящия регламент 

1. Органите за надзор на пазара 

извършват редовни проверки на 

степента на съответствие на превозни 

средства, системи, компоненти и 

отделни технически възли с 

предвидените в настоящия регламент 
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изисквания, както и на редовността на 

одобренията на типа. Тези проверки се 

извършват с подходящ мащаб 

посредством проверки по документи и 

изследвания при реални пътни и 

лабораторни условия въз основа на 

статистически значими проби. При тази 

своя дейност органите за надзор на 

пазара вземат предвид установените 

принципи за оценка на риска, жалби и 

друга информация. 

изисквания, както и на редовността на 

одобренията на типа. Тези проверки се 

извършват с подходящ мащаб 

посредством проверки по документи и 

изследвания при реални пътни и 

лабораторни условия въз основа на 

статистически значими проби, които са 

представителни за броя на 

превозните средства в съответната 

държава членка. При тази своя дейност 

органите за надзор на пазара вземат 

предвид установените научни принципи 

и протоколи за оценка на риска, 

включително жалби, популярност на 

моделите превозни средства и 

техните части, резултати от 

изпитвания, проведени от трети 

страни, модели с висока или много 

ниска консумация на гориво, първо 

приложение на нов двигател или 

технология, доклади от 

периодичните технически инспекции, 

програми за вземане на проби чрез 

дистанционно отчитане и друга 

информация. Органите за надзор на 

пазара предприемат последващи 

действия във връзка с основателни 

жалби. 

 За целите на проверката на емисиите 

от превозните средства органите за 

надзор на пазара могат да използват 

технологии за дистанционно 

отчитане, които да им помагат да 

установяват силно замърсяващи 

модели превозни средства за целите 

на по-нататъшно разследване. При 

тази своя дейност органите за надзор 

на пазара си сътрудничат и 

координират своите действия с 

органите, отговорни за периодичните 

технически инспекции в 

съответствие с Директива 

2014/45/ЕС. 

 При определянето на техническите 

служби с цел изпълнението на 

изискванията на настоящия член, 

органите за надзор на пазара 

гарантират, че се използват услугите 
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на техническа служба, различна от 

тази, извършила изпитванията във 

връзка с първоначалното одобряване 

на типа. 

 

Изменение  36 

Предложение за регламент 

Член 8 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Органите за надзор на пазара 

могат да изискват от стопанските 

субекти да предоставят на тяхно 

разположение всички документи и 

информация, които те считат за 

необходими с оглед изпълнението на 

дейността си. 

2. Органите за надзор на пазара 

могат да изискват от стопанските 

субекти да предоставят на тяхно 

разположение всички документи и 

информация, включително технически 

спецификации, които те считат за 

необходими с оглед изпълнението на 

дейността си. Това включва достъп до 

съответни програмни продукти, 

алгоритми, устройства за контрол на 

двигателя и всички други технически 

спецификации, които могат да бъдат 

необходими. 

 

Изменение  37 

Предложение за регламент 

Член 8 – параграф 4 – алинея 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Органите за надзор на пазара 

предприемат съответните мерки, за да 

предупредят ползвателите на тяхната 

територия в подходящи срокове за 

открити от тях опасности, свързани с 

всякакъв вид превозни средства, 

системи, компоненти или отделни 

технически възли, така че да намалят 

риска от нараняване или други вреди. 

Органите за надзор на пазара 

предприемат съответните мерки, за да 

предупредят ползвателите в подходящи 

срокове за открити от тях опасности, 

свързани с всякакъв вид превозни 

средства, системи, компоненти или 

отделни технически възли, така че да 

намалят риска от нараняване или други 

вреди. Тази информация се предоставя 

на разположение онлайн на ясен и 

разбираем език. 
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Изменение  38 

Предложение за регламент 

Член 8 – параграф 5 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

5. Когато органите за надзор на 

пазара на една държава членка решат да 

изтеглят от пазара дадено превозно 

средство, система, компонент или 

отделен технически възел в 

съответствие с член 49, параграф 5, те 

уведомяват съответния стопански 

субект и, когато е приложимо, 

съответния орган по одобряването. 

5. Когато органите за надзор на 

пазара на една държава членка решат да 

изтеглят от пазара дадено превозно 

средство, система, компонент или 

отделен технически възел в 

съответствие с член 49, параграф 5, те 

уведомяват съответния стопански 

субект и съответния орган по 

одобряването. 

 

Изменение  39 

Предложение за регламент 

Член 8 – параграф 6 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

6. Органите за надзор на пазара 

трябва да изпълняват своите задължения 

независимо и безпристрастно. При 

необходимост те спазват поверителност 

с цел опазване на търговски тайни, 

предмет на задължението за 

предоставяне на информация, 

предвидено в член 9, параграф 3, в 

пълната степен, необходима, за да бъдат 

защитени интересите на потребителите 

в Съюза. 

6. Органите за надзор на пазара 

трябва да изпълняват своите задължения 

независимо и безпристрастно. При 

необходимост и освен в случаите, 

когато оповестяването на 

информация е от публичен интерес, 

те спазват поверителност с цел опазване 

на търговски тайни, предмет на 

задължението за предоставяне на 

информация, предвидено в член 9, 

параграф 3, в пълната степен, 

необходима, за да бъдат защитени 

интересите на потребителите в Съюза. 

 

Изменение  40 

Предложение за регламент 

Член 8 – параграф 7 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

7. Държавите членки периодично 

правят преглед и оценяват изпълнението 

7. Държавите членки периодично 

правят преглед и оценяват изпълнението 
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на дейностите си по надзора. Тези 

прегледи и оценки се извършват най-

малко веднъж на четири години и 

резултатите от тях се съобщават на 

останалите държави членки и 

Комисията. Съответните държави 

членки изготвят обобщение на 

резултатите, което е публично достъпно. 

на дейностите си по надзора. Тези 

прегледи и оценки се извършват най-

малко веднъж на три години и 

резултатите от тях се съобщават на 

останалите държави членки, 

Комисията, Форума по 

правоприлагане и обмен на 

информация, създаден по член 10, и на 

трети страни при поискване. 

Съответните държави членки изготвят 

обобщение на резултатите, което е 

публично достъпно, като посочват по-

специално броя и наименованието на 

моделите на превозните средства, 

системите, компонентите или 

отделните технически възли, които 

не са в съответствие с настоящия 

регламент, както и самоличността 

на съответните производители. 

 Органите за надзор на пазара правят 

публично достояние, поне веднъж на 

всеки две години, обобщен доклад 

относно обхвата, мащаба и 

резултатите от своите дейности по 

надзор на пазара. 

 

Изменение  41 

Предложение за регламент 

Член 8 – параграф 9 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

9. Когато в дадена държава членка 

с надзора на пазара и контрола по 

външните граници са натоварени 

няколко органа, тези органи трябва да 

си сътрудничат, като обменят 
информация в съответствие с ролята и 

функциите си. 

9. Когато в дадена държава членка 

с надзора на пазара и контрола по 

външните граници са натоварени 

няколко органа, тези органи въвеждат 

процедури, за да гарантират ефикасна 

и ефективна координация и обмен на 
информация в съответствие с ролята и 

функциите си. 

 

Изменение  42 

Предложение за регламент 

Член 8 – параграф 10 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

10. Комисията може да приема 

актове за изпълнение, с които да се 

определят критериите за определяне на 

мащаба, обхвата и периодичността за 

извършването на проверките за 

удостоверяване на съответствието на 

взетите проби, посочени в параграф 1. 

Такива актове за изпълнение се 

приемат в съответствие с 

процедурата по разглеждане, 

посочена в член 87, параграф 2. 

10. Комисията приема делегирани 

актове, допълващи настоящия 

регламент, в съответствие с член 88, 

с които да се определят критериите за 

определяне на мащаба, обхвата и 

периодичността за извършването на 

проверките за удостоверяване на 

съответствието на взетите проби, 

посочени в параграф 1, и на 

критериите за избор на превозните 

средства за целите на изпитванията. 

 

Изменение  43 

Предложение за регламент 

Член 9 – заглавие 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Удостоверяване на съответствието от 

Комисията и координиране на 

правоприлагането с държавите членки 

Удостоверяване на съответствието от 

Европейската агенция за надзор на 

превозните средства и координиране 

на правоприлагането с държавите 

членки 

 

Изменение  44 

Предложение за регламент 

Член 9 – параграф 1 – алинея 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Комисията организира и провежда 

(или изисква извършването на), в 

подходящ мащаб, изпитвания и 

инспекции на превозни средства, 

системи, компоненти и отделни 

технически възли, които вече са пуснати 

на пазара, с цел да удостовери, че тези 

превозни средства, системи, компоненти 

и отделни технически възли 

съответстват на одобренията на типа и 

на приложимото законодателство, както 

и за да гарантира редовността на 

Европейска агенция за надзор на 

превозните средства (ЕАНПС, по-

нататък „Агенцията“) организира и 

провежда (или изисква извършването 

на), в подходящ мащаб, изпитвания и 

инспекции на превозни средства, 

системи, компоненти и отделни 

технически възли, които вече са пуснати 

на пазара, с цел да удостовери, че тези 

превозни средства, системи, компоненти 

и отделни технически възли 

съответстват на одобренията на типа и 
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одобренията на типа. на приложимото законодателство, както 

и за да гарантира редовността на 

одобренията на типа. 

 

Изменение  45 

Предложение за регламент 

Член 9 – параграф 1 – алинея 1 а (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 За моторни превозни средства от 

категория M и N Агенцията извършва 

случайни изпитвания за надзор на 

пазара върху поне 20 % от новите 

модели, пускани на пазара на Съюза 

всяка година, за да провери 

съответствието на превозните 

средства по пътищата със 

законодателството на Съюза в 

областта на безопасността и 

опазването на околната среда. При 

избора на превозните средства, които 

изпитва, Агенцията взема предвид 

установените принципи за оценка на 

риска, жалби, включително 

изпитвания, проведени от трети 

страни, нови технологии на пазара, 

доклади от периодичните технически 

инспекции и друга информация. 

Агенцията предприема последващи 

действия във връзка с основателни 

жалби. 

 При определянето на техническа 

служба за целите на изпитванията, 

предвидени от настоящия член, 

Агенцията гарантира, че се използват 

услугите на техническа служба, 

различна от тази, извършила 

изпитванията във връзка с 

първоначалното одобряване на типа. 

 

Изменение  46 

Предложение за регламент 

Член 9 – параграф 1 – алинея 2 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

Тези изпитвания и инспекции могат да 

се извършват върху нови превозни 

средства, доставяни от 

производителите или от стопанския 

субект, както е предвидено в параграф 

2 по-долу. 

Тези изпитвания и инспекции се 

извършват върху: 

 -  нови превозни средства, 

системи, компоненти и отделни 

технически възли, доставяни от 

производителите или от стопанския 

субект, както е предвидено в параграф 

2 по-долу; 

 -  регистрирани превозни 

средства по споразумение с 

притежателя на регистрацията на 

превозното средство. 

 Собственикът на превозното 

средство се компенсира за разходите, 

свързани с посочените изпитвания. 

 

Изменение  47 

Предложение за регламент 

Член 9 – параграф 1 – алинея 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Тези изпитвания и инспекции могат 

също да се извършват върху 

регистрирани превозни средства със 

съгласието на 

притежателя на регистрация за 

превозните средства. 

заличава се 

 

Изменение  48 

Предложение за регламент 

Член 9 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Производителите, притежаващи 

одобрения на типа, или стопанските 

2. Производителите, притежаващи 

одобрения на типа, или стопанските 
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субекти предоставят на Комисията при 

поискване статистически значим брой 

от произведените превозни средства, 

системи, компоненти и отделни 

технически възли, избрани от 

Комисията, които са представителни за 

превозните средства, системите, 

компонентите и отделните технически 

възли, предназначени за пускане на 

пазара съгласно даденото одобрение на 

типа. Тези превозни средства, системи, 

компоненти и отделни технически възли 

се предоставят за изпитване по времето, 

на мястото и за периода, които 

Комисията е изискала. 

субекти предоставят на Агенцията при 

поискване статистически значим брой 

от произведените превозни средства, 

системи, компоненти и отделни 

технически възли, избрани от 

Агенцията, които са напълно 

представителни за превозните средства, 

системите, компонентите и отделните 

технически възли, предназначени за 

пускане на пазара съгласно въпросното 

одобрение на типа. Тези превозни 

средства, системи, компоненти и 

отделни технически възли се 

предоставят за изпитване по времето, на 

мястото и за периода, които Агенцията 

е изискала. Собственикът на 

превозното средство се компенсира за 

разходите, свързани с посочените 

изпитвания. 

 

Изменение  49 

Предложение за регламент 

Член 9 – параграф 3 – алинея 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

С цел да се даде възможност на 

Комисията да извършва анализите, 

посочени в параграфи 1 и 2, държавите 

членки предоставят на Комисията 

всички данни, свързани с одобряването 

на типа на превозните средства, 

системите, компонентите и отделните 

технически възли, подлежащи на 

изпитване за удостоверяване на 

съответствието. Тези данни трябва да 

съдържат поне информацията, която е 

включена в сертификата за одобряване 

на типа и неговите приложения, 

посочени в член 26, параграф 1. 

С цел да се даде възможност на 

Агенцията да извършва анализите, 

посочени в параграфи 1, 1а и 2, 

държавите членки предоставят на 

Агенцията всички данни, свързани с 

одобряването на типа на превозните 

средства, системите, компонентите и 

отделните технически възли, 

подлежащи на изпитване за 

удостоверяване на съответствието. Тези 

данни трябва да съдържат поне 

информацията, която е включена в 

сертификата за одобряване на типа и 

неговите приложения, посочени в член 

26, параграф 1. 

 

Изменение  50 

Предложение за регламент 

Член 9 – параграф 3 – алинея 2 а (нова) 



 

AD\1110983BG.docx 33/88 PE585.489v02-00 

 BG 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Държавите членки предоставят 

необходимата помощ и всички 

документи, както и друга техническа 

подкрепа, поискани от експертите на 

Комисията, за да им дадат 

възможност да извършат 

изпитвания, проверки и инспекции. 

 Държавите членки осигуряват на 

експертите на Комисията достъп до 

всички помещения или части от 

помещения и до информацията, 

включително и до изчислителните 

системи и програмните продукти, 

които се отнасят до изпълнението на 

техните задължения. 

 

Изменение  51 

Предложение за регламент 

Член 9 – параграф 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Производителите на превозни 

средства оповестяват публично данните, 

необходими за провеждането на 

изпитвания с цел удостоверяване на 

съответствието от трети страни. 

Комисията приема актове за 

изпълнение, за да определи данните, 

подлежащи на публично оповестяване и 

условията за това оповестяване, като 

спазва предписанията за защита на 

търговските тайни и опазване на 

личните данни, залегнали в 

законодателството на Съюза и в 

националното законодателство. Такива 

актове за изпълнение се приемат в 

съответствие с процедурата по 

разглеждане, посочена в член 87, 

параграф 2. 

4. Производителите на превозни 

средства оповестяват публично данните, 

необходими за провеждането на 

изпитвания с цел удостоверяване на 

съответствието от трети страни. Тези 

данни включват по-специално 

параметрите и стойностите, 

необходими за точното 

възпроизвеждане на условията на 

изпитванията, които са били 

приложени по време на изпитването 

за одобряване на типа. Комисията 

приема актове за изпълнение, за да 

определи данните, подлежащи на 

публично оповестяване и условията за 

това оповестяване, като спазва 

предписанията за защита на търговските 

тайни и опазване на личните данни, 

залегнали в законодателството на Съюза 

и в националното законодателство. 

Такива актове за изпълнение се приемат 
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в съответствие с процедурата по 

разглеждане, посочена в член 87, 

параграф 2. 

 

Изменение  52 

Предложение за регламент 

Член 9 – параграф 5 – алинея 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Когато Комисията установи, че 

изпитваните или инспектирани 

превозни средства не отговарят на 

изискванията за одобряване на типа, 

установени в настоящия регламент или 

в който и да е от регулаторните актове, 

изброени в приложение IV, или че 

одобрението на типа е издадено въз 

основа на неверни данни, тя изисква, в 

съответствие с член 54, параграф 8, от 

съответния стопански субект да 

предприеме незабавно всички 

подходящи коригиращи мерки, за да 

приведе превозните средства в 

съответствие с тези изисквания, или 

предприема ограничителни мерки, като 

изисква от стопанския субект или да 

изтегли от пазара въпросните превозни 

средства или да ги изземе от употреба в 

разумен срок, в зависимост от 

сериозността на установеното 

несъответствие. 

Когато Комисията установи, че 

изпитваните или инспектирани 

превозни средства, компоненти и 

отделни технически възли не 

отговарят на изискванията за 

одобряване на типа, установени в 

настоящия регламент или в който и да е 

от регулаторните актове, изброени в 

приложение IV, или че одобрението на 

типа е издадено въз основа на неверни 

данни, тя изисква незабавно от 

съответния икономически оператор, 

в съответствие с член 54, параграф 8, от 

съответния стопански субект да 

предприеме незабавно всички 

подходящи коригиращи мерки, за да 

приведе превозните средства, 

компоненти и отделни технически 

възли в съответствие с тези изисквания, 

или предприема ограничителни мерки, 

като изисква от стопанския субект или 

да изтегли от пазара въпросните 

превозни средства, компоненти и 

отделни технически възли или да ги 

изземе от употреба в разумен срок, в 

зависимост от сериозността на 

установеното несъответствие. 

 

Изменение  53 

Предложение за регламент 

Член 9 – параграф 5 – алинея 1 а (нова) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Всякакви коригиращи мерки, 

предприети от Комисията 

вследствие на изпитване с цел 

удостоверяване на съответствието 

са приложими на територията на 

целия Съюз и се изпълняват от 

националните органи по 

хармонизиран и последователен 

начин. Такива коригиращи действия 

на територията на целия Съюз 

могат да включват заплащането на 

еднаква компенсация на 

потребителите, ако първоначалните 

характеристики на превозното 

средство са били променени в 

резултат на предприетото 

коригиращо действие, и финансова 

компенсация за всякакви евентуални 

външни отрицателни последствия 

(по отношение на качеството на 

въздуха, общественото здраве, и т.н.). 

 

Изменение  54 

Предложение за регламент 

Член 9 – параграф 5 – алинея 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Комисията публикува доклад за своите 

констатации след всяко извършено от 

нея изпитване за удостоверяване на 

съответствието. 

Агенцията публикува годишни доклади 

за своите констатации след всяко 

извършено от нея изпитване за 

удостоверяване на съответствието. 

Посочените доклади са достъпни за 

обществеността и включват 

информация относно резултатите 

от проведените изпитвания и 

относно превозните средства, 

системите, компонентите или 

отделните технически възли, които 

не са в съответствие, включително 

самоличността на съответните 

производители. 
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Изменение  55 

Предложение за регламент 

Член 9 – параграф 5 – алинея 3 а (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Държавите членки предприемат 

подходящи последващи действия в 

съответствие с препоръките, 

съдържащи се в доклада, изготвен в 

резултат от изпитванията за 

удостоверяване на съответствието, 

и, по искане на Комисията, 

проверяват функционирането и 

организацията на компетентните 

органи и разследват сериозни или 

повтарящи се проблеми в 

съответната държава членка. 

 

Изменение  56 

Предложение за регламент 

Член 9 – параграф 5 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 5a. Държавите членки прилагат 

препоръките, направени от 

Агенцията, в съответствие с 

настоящия член, когато тези 

препоръки са насочени към една или 

повече държави членки. Ако дадена 

държава членка не прилага или се 

отклонява от препоръката, издадена 

от Агенцията, съответната държава 

членка уведомява Комисията за 

мотивите си за това. Комисията 

оценява представените причини и, 

когато не счете предприетите мерки 

за оправдани, след консултация със 

съответната държава членка, тя 

изисква изпълнението на препоръката 

или приемането на алтернативни 

мерки. 

 В случаите, когато повтарящо се 

неизпълнение на препоръките или 

алтернативните мерки, съгласно 
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посоченото в член 10, параграф 2, 

буква в), води до неспазване на 

настоящия регламент Комисията 

суспендира разрешението на органа за 

одобрението на типа в съответната 

държава членка да приема заявления 

за сертификати за ЕС одобряване на 

типа съгласно член 21. 

 В срок от два месеца след 

суспендирането на такова 

разрешително съгласно алинея втора, 

Комисията представя на държавите 

членки доклад за констатациите си 

относно несъответствието. Ако е 

необходимо за осигуряване на 

безопасността на превозните 

средства, системи, компоненти или 

отделни технически възли, които 

вече са пуснати на пазара, Комисията 

издава указания на съответните 

органи по одобряване на типа да 

суспендират, в разумен срок, всички 

неоснователно издадени 

сертификати. 

 

Изменение  57 

Предложение за регламент 

Член 9 – параграф 5 б (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 5б. Агенцията се финансира чрез 

национални такси, изплащани от 

производителя и се начислява върху 

всички нови превозни средства, които 

се продават на територията на 

Съюза, в съответствие с член 30, 

параграф 2, буква а). 

 

Изменение  58 

Предложение за регламент 

Член 10 – заглавие 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

Форум за обмен на информация за 

правоприлагането 

Форум по правоприлагане и обмен на 

информация 

 

Изменение  59 

Предложение за регламент 

Член 10 – параграф 1 – алинея 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Комисията създава и ръководи 

форум за обмен на информация за 

правоприлагането („Форумът“). 

1. Комисията създава и форум по 

правоприлагане и обмен на информация 

(„Форумът“). Форумът се 

председателства от Агенцията. 

 

Изменение  60 

Предложение за регламент 

Член 10 – параграф 1 – алинея 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Този форум се състои от членове, 

назначени от държавите членки. 

Форумът се състои от членове, 

назначени от държавите членки, и 

представители на Комисията. Той 

трябва да включва, като 

наблюдатели, представители на 

техническите служби, организации 

на трети страни, провеждащи 

изпитвания, неправителствени 

организации в областта на 

безопасността и околната среда и на 

потребителски групи. 

 

Изменение  61 

Предложение за регламент 

Член 10 – параграф 2 – алинея 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Неговите консултативни задачи 

включват, наред с другото, 

Неговите задачи включват: 
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разпространяване на добри практики, 

обмен на информация за проблеми при 

правоприлагането, сътрудничество, 

разработване на работни методи и 

инструменти, разработване на 

процедура за електронен обмен на 

информация, оценка на проекти за 

хармонизирано правоприлагане, 

санкции и съвместни инспекции. 

 a)  да дава принос за 

насърчаването на добри практики, 

които имат за цел да гарантират 

ефективно и хармонизирано 

изпълнение на настоящия регламент, 

по-специално що се отнася до 

оценката, определянето и 

наблюдението на определените 

органи и общото прилагане на 

изискванията, посочени в настоящия 

регламент, включително 

разглеждането на доказателства или 

друга информация, поискана от 

съответни трети страни; 

 б)  подпомагане на 

компетентните органи на 

държавите членки в дейностите по 

надзор на пазара, включително 

координацията на дейностите по 

надзор на националния пазар или на 

регионална, или на общоевропейска 

основа; 

 в)  да извършва съвместни одити 

на националните одити за одобрение 

на типа на всеки три години с цел да 

проверят тяхното съответствие с 

изискванията на настоящия 

регламент и да се уверят, че те 

изпълняват задачите си по независим 

и стриктен начин. Посочените одити 

включват проверка на въведените 

национални процедури за одобрение на 

типа, случайна извадка от издадени 

одобрения на типа и посещение на 

място на техническа служба, за 

която оценяваният орган носи 

отговорност. Агенцията може да 

участва в тези одити и взема решение 

за своето участие или неучастие въз 
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основа на анализ на оценката на 

риска. 

 г)  да извършва оценка на 

резултатите от прегледите на 

функционирането на дейностите по 

надзор на пазара и изказва общи 

препоръки въз основа на един или 

повече такива прегледа; 

 д)  да извършва оценка на 

оценките, както по силата на член 

80, параграф 3а, така и вследствие на 

съвместна оценка по силата на член 

80, параграф 4, на функционирането 

на техническите служби и изказва 

общи препоръки въз основа на една 

или повече такива оценки; 

 е)  да извършва оценка на 

ефективността на действията по 

правоприлагане, включително, когато 

е целесъобразно, последователността 

и ефективността на ремонтите, 

изземванията от употреба и 

санкциите, приложени от 

държавите членки, когато 

превозните средства, системи, 

компоненти или отделни технически 

възли, засегнати от 

несъответствието, са били пуснати 

на пазара в повече от една от 

държавите членки и, когато това 

бъде поискано от Комисията, да 

изказва общи препоръки, 

произтичащи от подобна оценка. 

Посочената оценка се извършва най-

малко на всеки две години. 

 

Изменение  62 

Предложение за регламент 

Член 10 – параграф 2 – алинея 2 а (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Всички решения, взети от Форума, и 

препоръките, одобрени от него, се 

оповестяват публично, включително 
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тези, които се отнасят до 

изземванията от употреба. 

 

Изменение  63 

Предложение за регламент 

Член 10 – параграф 2 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2a. Форумът създава постоянен 

комитет от 10 независими одитори и 

представител на Комисията 

(наричан по-нататък „постоянният 

комитет“), който да извършва 

редовни одити на националните 

органи по одобряване на типа и 

органите за надзор на пазара, с цел да 

се установи съответствието с 

изискванията на настоящия 

регламент и да се наблюдава, по 

независим, ефикасен и ефективен 

начин, изпълнението от страна на 

посочените органи на техните 

задължения. 

 Одитите подлежат на независим 

контрол и се извършват по прозрачен 

начин. 

 Те включват следното, по 

целесъобразност: 

 a)  оценка на процедурите и 

протоколите, прилагани при 

одобряването на типа, и органите по 

надзор на пазара; 

 б)  оценка на определянето на 

техническите служби; 

 в)  посещения на място и 

интервюта с персонал на 

националните органи и определените 

технически служби; 

 г)  проверки на лаборатории, 

съоръжения, измервателни 

инструменти и методи на формиране 

на извадки; 
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 д)  оценка на издадени одобрения 

на типа; 

 е)  всякаква друга дейност, 

необходима за установяване на случаи 

на несъответствие. 

 Одиторите може да сключват 

договори с трета страна, която да им 

помага при одита. 

 Одиторите и третите страни, с 

които са сключени договори, 

изпълняват своите задължения 

независимо и безпристрастно. При 

необходимост те спазват 

поверителност с цел опазване на 

търговски тайни, предмет на 

задължението за предоставяне на 

информация, предвидено в член 9, 

параграф 3, в пълната степен, 

необходима, за да бъдат защитени 

интересите на потребителите и 

гражданите в Съюза. 

 Държавите членки предоставят 

необходимата помощ и всички 

документи и подкрепа, поискани от 

одиторите, за да им дадат 

възможност да извършат своите 

задачи. 

 Държавите членки осигуряват на 

одиторите достъп до всички 

помещения или части от помещения 

и до информацията, включително до 

информация, съхранявана в 

компютърните системи и 

програмните продукти, които се 

отнасят до изпълнението на 

техните задължения. 

 Форумът предоставя резултатите 

пот одитите на държавите членки и 

на Комисията. 

 Държавите членки и Комисията 

предприемат подходящи последващи 

действия в светлината на 

информацията и препоръките, 

включени в докладите от одитите. 
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Изменение  64 

Предложение за регламент 

Член 10 – параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. На Комисията се предоставя 

правомощието да приема делегирани 

актове в съответствие с член 88, с които 

да определя състава, процедурата за 

назначаване, подробните задачи, 

методите на работа и процедурните 

правила на Форума. 

3. Комисията разполага с 

правомощия да приема делегирани 

актове за допълнение към настоящия 

регламент в съответствие с член 88, с 

които да определя състава, процедурата 

за назначаване, подробните задачи, 

методите на работа и процедурните 

правила на Форума и на постоянния 

комитет на одиторите. 

 

Изменение  65 

Предложение за регламент 

Член 10 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 10a 

 Онлайн база данни за одобрение на 

типа 

 1.  Комисията създава и подържа 

база данни онлайн за типово 

одобрение, която се състои от два 

отделни интерфейса: публичен 

интерфейс и интерфейс за 

съответствие. 

 2.  Публичният интерфейс 

съдържа информацията, посочена в 

приложение IX към настоящия 

регламент, резултатите от 

изпитванията, спецификациите на 

изпитванията и самоличността на 

техническите служби и органите по 

одобряване на типа, участващи в 

различните етапи на одобрението на 

типа, при спазване на следните 

изисквания: 

 a)  информацията трябва да се 

предоставя безплатно; 
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 б)  информацията трябва да се 

предоставя по удобен за потребителя 

начин; 

 в)  цялата информация трябва да 

бъде достъпна за търсения и да бъде в 

цифров формат. 

 3.  Интерфейсът за 

съответствие е достъпен за 

държавите членки, органите по 

одобряване на типа, органите за 

надзор на пазара и Комисията и 

съдържа информацията, посочена в 

параграф 2, и информацията, 

посочена в приложения I и III към 

настоящия регламент, при спазване 

на следните изисквания: 

 a)  трябва да бъдат осигурени 

строги мерки за сигурност за 

гарантирането на поверителността 

на информацията; 

 б)  правата на достъп трябва да 

се основават на принципа 

„необходимост да се знае“; 

 в)  трябва да се предостави връзка 

с Информационната и 

комуникационна система за надзор на 

пазара (ICSMS), създадена по силата 

на член 23 от Регламент (ЕО) 

№765/2008. 

 4.  Органите по одобряването на 

типа трябва да включват базата 

данни относно съответствието 

информацията, изисквана от 

приложения I и III от  настоящия 

регламент, при издаване или отказ на 

ново одобрение на типа, 

информацията относно неспазване на 

изискванията на настоящия 

регламент, и информацията относно 

всякакви планирани и предприети 

коригиращи действия. 

 5.  При въвеждането на 

информация в базата данни, органите 

по одобряване на типа запазват 

правото си на достъп до 

съответната информация и правото 
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да я редактират. Всякакви внесени 

промени съдържат съответна дата и 

са ясно видими. Данните, които се 

съдържат в интерфейса за 

съответствие, се използват 

единствено за цели, свързани с 

правоприлагането по силата на 

настоящия регламент, както и на 

всички актове, приети в 

съответствие с него, като се 

забранява неразрешено използване на 

съответната информация. 

 6.  Базата данни се създава по 

такъв начин, че да се сведе до 

минимум административната 

тежест, и съблюдава принципите за 

леснота за използване и ефективност 

на разходите. Съществуването на 

онлайн база данни на одобренията на 

типа не заменя, нито  променя 

отговорностите на органите за 

надзор на пазара. 

 7.  С цел да тества 

възможностите за използване на IMI 

за целите на обмена на информация 

въз основа на настоящия член, 

пилотен проект следва да стартира 

не по-късно от ...  [3 месеца след 

влизането в сила на настоящия 

регламент]. 

 8.  Комисията е оправомощена да 

приема делегирани актове в 

съответствие с член 88 за допълване 

на настоящия регламент чрез 

определяне на оперативни 

подробности, отнасящи се до 

създаването на онлайн база данни за 

одобряване на типа. 

 

Изменение  66 

Предложение за регламент 

Член 11 – параграф 4 а (нов) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

 4a.  Когато подават заявление за 

ЕС одобряване на типа, 

производителите предоставят 

доказателства и декларират писмено 

пред органа по одобряването на типа, 

че при проектирането на превозните 

средства, системи, компоненти и 

отделни технически възли не са били 

вградени стратегии, които ненужно 

намаляват работните 

характеристики, показани по време 

на съответните процедури на 

изпитване, когато превозните 

средства, системи, компоненти и 

отделни технически възли се 

експлоатират при условия, които 

може с основание да се очакват при 

нормална работа и използване. 

 

Изменение  67 

Предложение за регламент 

Член 12 – параграф 1 – алинея 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Производителят незабавно уведомява 

органа по одобряването, който е издал 

одобрението, и предоставя подробни 

данни за несъответствието и за всички 

предприети мерки. 

Производителят незабавно уведомява 

органа по одобряването, който е издал 

одобрението, както и Агенцията, и 

предоставя подробни данни за 

несъответствието и за всички 

предприети мерки. 

 

Изменение  68 

Предложение за регламент 

Член 12 – параграф 4 – алинея 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

При обосновано искане от национален 

орган производителят предоставя на 

този орган чрез органа по одобряването 

копие от ЕС сертификата за одобряване 

При обосновано искане от национален 

орган производителят предоставя на 

този орган или на Агенцията, чрез 

органа по одобряването, копие от ЕС 
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на типа или разрешението, посочено в 

член 55, параграф 1, доказващи 

съответствието на превозното средство, 

системата, компонента или отделния 

технически възел, на език, лесно 

разбираем за този национален орган. 

сертификата за одобряване на типа или 

разрешението, посочено в член 55, 

параграф 1, доказващи съответствието 

на превозното средство, системата, 

компонента или отделния технически 

възел, на език, лесно разбираем за 

съответния национален орган. 

 

Изменение  69 

Предложение за регламент 

Член 13 – параграф 1 – буква б 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) при обосновано искане от страна 

на органа по одобряването, да 

предоставя на този орган цялата 

информация и документация, 

необходима за доказване на 

съответствието на производството на 

превозно средство, система, компонент 

или отделен технически възел; 

б) при обосновано искане от страна 

на органа по одобряването или на 

Агенцията, да им предоставя цялата 

информация и документация, 

необходима за доказване на 

съответствието на производството на 

превозно средство, система, компонент 

или отделен технически възел, 

включително всички технически 

спецификации за одобряване на типа 

и достъп до програмни продукти и 

алгоритми, в зависимост от 

поисканото; 

 

Изменение  70 

Предложение за регламент 

Член 13 – параграф 1 – буква в 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) да сътрудничи на органите по 

одобряването или на органите за надзор 

на пазара по тяхно искане при всяко 

действие, предприето за отстраняване на 

сериозен риск, свързан с превозни 

средства, системи, компоненти, отделни 

технически възли, части или 

оборудване, попадащи в областта на 

тези пълномощия; 

в) да сътрудничи на органите по 

одобряването или на органите за надзор 

на пазара, или на Агенцията по тяхно 

искане при всяко действие, предприето 

за отстраняване на сериозен риск, 

свързан с превозни средства, системи, 

компоненти, отделни технически възли, 

части или оборудване, попадащи в 

областта на тези пълномощия; 
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Изменение  71 

Предложение за регламент 

Член 14 – параграф 6 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 6a. Вносителят незабавно 

информира производителя за 

жалбите и докладите, свързани с 

рискове, предполагаеми инциденти и 

несъответствия, отнасящи се до 

вносни превозни средства, системи, 

компоненти, отделни технически 

възли, части или оборудване. 

 

Изменение  72 

Предложение за регламент 

Член 20 – параграф 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. ЕС одобрение на типа в 

последния етап на комплектуване се 

издава само след като органът по 

одобряването се е уверил, че типът на 

превозното средство, одобрен на 

последния етап, отговаря към 

конкретния момент на всички 

приложими технически изисквания. 

Това уверяване включва проверка на 

документацията за всички изисквания, 

предвидени от ЕС одобрението на типа 

за некомплектуван тип превозно 

средство, издадено в хода на 

многоетапна процедура, дори в 

случаите, когато то е издадено за 

различна категория превозно средство. 

4. ЕС одобрение на типа в 

последния етап на комплектуване се 

издава само след като органът по 

одобряването се е уверил, че типът на 

превозното средство, одобрен на 

последния етап, отговаря към 

конкретния момент на всички 

приложими технически изисквания. 

Това уверяване включва проверка на 

документацията за всички изисквания, 

предвидени от ЕС одобрението на типа 

за некомплектуван тип превозно 

средство, издадено в хода на 

многоетапна процедура, дори в 

случаите, когато то е издадено за 

различна категория превозно средство. 

Органът, отговорен за финалния етап 

на одобряване на превозното 

средство, трябва да гарантира, че 

напълно комплектуваното превозно 

средство отговаря на всички 

изисквания, и когато е необходимо 

повтаря първоначалните изпитвания, 

за да се увери, че характеристиките 

на системите и компонентите, 
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които са били одобрени поотделно, 

все още съответстват на 

одобренията на типа при влагането 

им в комплектувано превозно 

средство. 

 

Изменение  73 

Предложение за регламент 

Член 20 – параграф 6 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 6a. Производителят предоставя 

на органа по одобряването толкова 

превозни средства, компоненти или 

отделни технически възли, колкото 

са необходими съгласно съответните 

отделни директиви или регламенти 

за провеждането на необходимите 

изпитвания. 

 

Изменение  74 

Предложение за регламент 

Член 22 – параграф 1 – буква б a (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 бa) подробни технически описания 

и спецификации за калибриране за 

всички компоненти, свързани с 

емисиите (Основна стратегия за 

контрол на емисиите); 

 

Изменение  75 

Предложение за регламент 

Член 22 – параграф 1 – буква б б (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 бб) списък на всички 

измервателно-коригиращи 

устройства или спомагателни 

стратегии за контрол на емисиите, 
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включително описание на 

параметрите, които се променят от 

AES и граничните условия, при които 

функционира AES, както и посочване 

кои AES и BES могат да бъдат 

активни при цялата гама от условия 

на околната среда, подробни 

технически описания и спецификации 

за калибриране, както и подробна 

обосновка относно всяко 

измервателно-коригиращо 

устройство, което води до 

намаляване на ефективността на 

системата за контрол на емисиите, 

както и аргументация защо то не е 

забранено по силата на член 5, 

параграф 2 от Регламент (ЕО) № 

715/2007; 

 

Изменение  76 

Предложение за регламент 

Член 22 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Техническата документация се 

предоставя в електронен формат, който 

се задава от Комисията, но може да бъде 

предоставена също и на хартиен 

носител. 

2. Техническата документация се 

предоставя в електронен формат, който 

се задава от Комисията. Тя може да 

бъде предоставена допълнително на 

хартиен носител. 

 

Изменение  77 

Предложение за регламент 

Член 23 – параграф 3 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 3a. При одобрение на типа за цяло 

превозно средство производителят 

предоставя подробна информация, 

включително технически обяснения, 

отнасящи се до всяка спомагателна 

стратегия за управление на 

двигателя, използвана извън 

условията, посочени в съответните 
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законодателни актове и процедури по 

изпитванията в Съюза. 

 

Изменение  78 

Предложение за регламент 

Член 23 – параграф 4 – алинея 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Органът по одобряването и 

техническите служби трябва да имат 

достъп до програмните продукти и 

алгоритмите на превозното средство. 

Органът по одобряването и 

техническите служби трябва да имат 

достъп до програмните продукти и 

хардуер, свързани с безопасността и 

емисиите, както и до алгоритмите на 

превозното средство, и трябва да им се 

предостави подходяща информация за 

процеса на разработване на 

системата на програмните продукти 

и хардуера, като се вземат предвид 

съответните им отговорности. 

 

Изменение  79 

Предложение за регламент 

Член 23 – параграф 4 – алинея 1 а (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Производителят съобщава в 

стандартизирана форма на органа по 

одобряването и на отговорната 

техническа служба версията на 

програмните продукти, свързани с 

безопасността и емисиите, към 

момента на подаване на заявлението 

за одобрение на типа. За да установи 

настъпили впоследствие 

неправомерни промени в програмния 

продукт, техническата служба има 

право да го обозначи, като зададе 

съответните параметри. 

 

Изменение  80 

Предложение за регламент 
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Член 23 – параграф 4 – алинея 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Органът по одобряването може с 

мотивирано искане да изиска от 

производителя също да му предостави 

допълнителна информация, необходима 

за вземането на решение какви 

изпитвания са нужни или за улесняване 

на провеждането на тези изпитвания. 

Органът по одобряването и 

отговорната техническа служба 

могат с мотивирано искане да изискат 

от производителя също да им 

предостави допълнителна информация, 

която е необходима за вземането на 

решение какви изпитвания са нужни или 

за улесняване на провеждането на тези 

изпитвания. 

 

Изменение  81 

Предложение за регламент 

Член 23 – параграф 4 – алинея 2 а (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Органът по одобряването и 

отговорната техническа служба 

спазват поверителност, когато това 

е необходимо, с цел опазване на 

търговски тайни, освен в случаите 

когато тяхното разкриване служи на 

обществения интерес, съгласно 

задължението за предоставяне на 

информация, предвидено в член 9, 

параграф 3, за да бъдат защитени 

интересите на потребителите в 

Съюза. 

 

Изменение  82 

Предложение за регламент 

Член 24 – параграф 2 – буква в a (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 вa) валидността на обосновката, 

дадена за инсталирането на 

измервателно-коригиращо 

устройство в съответствие с член 5, 

параграф 2 от Регламент (ЕО) № 
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715/2007; 

 

Изменение  83 

Предложение за регламент 

Член 24 – параграф 5 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

5. Органът по одобряването отказва 

да издаде ЕС одобрение на типа, когато 

установи, че даден тип превозно 

средство, система, компонент или 

отделен технически възел, въпреки че е 

в съответствие с приложимите 

изисквания, представлява сериозен риск 

за безопасността или може да нанесе 

сериозни вреди на околната среда или 

на общественото здраве. В такъв случай 

този орган незабавно изпраща на 

органите по одобряването на другите 

държави членки и на Комисията 

подробно досие, съдържащо обяснение 

на причините за решението му, както и 

данните, на които се основават 

направените от него заключения. 

5. Органът по одобряването отказва 

да издаде ЕС одобрение на типа, когато 

установи, че даден тип превозно 

средство, система, компонент или 

отделен технически възел, въпреки че е 

в съответствие с приложимите 

изисквания, представлява риск за 

безопасността или може да нанесе 

сериозни вреди на околната среда или 

на общественото здраве. В такъв случай 

този орган незабавно изпраща на 

органите по одобряването на другите 

държави членки и на Комисията 

подробно досие, съдържащо обяснение 

на причините за решението му, както и 

данните, на които се основават 

направените от него заключения. 

 

Изменение  84 

Предложение за регламент 

Член 24 – параграф 5 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 5a. Органът по одобряването 

може да откаже да одобри 

измервателно-коригиращо 

устройство за контрол на емисиите 

на превозното средство въз основа на 

информацията, включена в 

техническата документация. 

 Органът по одобряването отказва да 

предостави ЕС одобрение на типа, 

когато установи, че дадено 

измервателно-коригиращо 

устройство е било поставено 
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неправомерно. 

 

Изменение  85 

Предложение за регламент 

Член 24 – параграф 6 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 6a. Комисията приема делегирани 

актове в съответствие с член 88 за 

допълване на настоящия регламент, 

като определя критериите, според 

които се оценява заявление за едно от 

изключенията от забраната за 

измервателно-коригиращо 

устройство за контрол на емисиите 

съгласно член 5, параграф 2 от 

Регламент (ЕО) № 715/2007, както и 

на условията, при които това 

заявление може да бъде одобрено или 

отхвърлено. 

 

Изменение  86 

Предложение за регламент 

Член 25 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. На тримесечни интервали 

органът по одобряването изпраща на 

органите по одобряването на другите 

държави членки и на Комисията списък 

на ЕС одобренията на типа на системи, 

компоненти или отделни технически 

възли, които е издал, изменил, отказал 

да издаде или отменил през предходния 

период. Този списък съдържа данните, 

посочени в приложение XIV. 

2. На всеки три месеца органът по 

одобряването изпраща на органите по 

одобряването на другите държави 

членки, на Комисията и на Агенцията 

списък на ЕС одобренията на типа на 

системи, компоненти или отделни 

технически възли, които е издал, 

изменил, отказал да издаде или отменил 

през предходния период. Този списък 

съдържа данните, посочени в 

приложение XIV. 

 

Изменение  87 

Предложение за регламент 

Член 28 – параграф 1 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Съответствието с техническите 

изисквания на настоящия регламент и 

на регулаторните актове, изброени в 

приложение IV, се доказва посредством 

подходящи изпитвания съобразно 

приложимите регулаторни актове, 

изброени в приложение IV, извършвани 

от определени за целта технически 

служби. 

1. Съответствието с техническите 

изисквания на настоящия регламент и 

на регулаторните актове, изброени в 

приложение IV, се доказва посредством 

подходящи изпитвания съобразно 

приложимите регулаторни актове, 

изброени в приложение IV, извършвани 

единствено и изцяло от определени за 

целта технически служби или от 

съответния национален орган, или от 

Комисията. 

 

Изменение  88 

Предложение за регламент 

Член 28 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Производителят предоставя на 

органа по одобряването превозните 

средства, системите, компонентите или 

отделните технически възли, които са 

необходими за провеждането на 

необходимите изпитвания съгласно 

съответните актове, изброени в 

приложение IV. 

2. Производителят предоставя на 

техническата служба превозните 

средства, системите, компонентите или 

отделните технически възли, които са 

необходими за провеждането на 

необходимите изпитвания съгласно 

съответните актове, изброени в 

приложение IV. 

 

Изменение  89 

Предложение за регламент 

Член 28 – параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. На необходимите изпитвания се 

подлагат превозни средства, системи, 

компоненти и отделни технически 

възли, които са представителни за типа, 

подлежащ на одобрение. 

3. На необходимите изпитвания се 

подлагат превозни средства, системи, 

компоненти и отделни технически 

възли, които са строго представителни 

за типа, подлежащ на одобрение. 
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Изменение  90 

Предложение за регламент 

Член 28 – параграф 3 – алинея 1 а (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 В случай на одобрение на типа за цяло 

превозно средство, органите 

гарантират, че подбраните за 

изпитване превозни средства няма да 

доведат до резултати, които 

системно се разминават с 

характеристиките на тези превозни 

средства, когато се експлоатират 

при условия, за които може разумно 

да се очаква да се срещнат в хода на 

нормална работа и употреба. 

 

Изменение  91 

Предложение за регламент 

Член 28 – параграф 5 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 5a. Производителите на превозни 

средства оповестяват публично 

данните, необходими за 

провеждането на изпитвания с цел 

удостоверяване на съответствието 

от трети страни. Комисията приема 

актове за изпълнение, за да определи 

данните, подлежащи на публично 

оповестяване и условията за това 

оповестяване, като спазва 

предписанията за защита на 

търговските тайни и опазване на 

личните данни, залегнали в 

законодателството на Съюза и в 

националното законодателство. 

Такива актове за изпълнение се 

приемат в съответствие с 

процедурата по разглеждане, 

посочена в член 87, параграф 2. 
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Изменение  92 

Предложение за регламент 

Член 29 – параграф 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. За да се увери, че превозно 

средство, система, компонент или 

отделен технически възел съответстват 

на одобрения тип, органът по 

одобряването, издал ЕС одобрението на 

типа, извършва проверките или 

изпитванията, които се изискват за ЕС 

одобряване на типа, върху образци, 

взети от помещенията на 

производителя, включително от 

производствените съоръжения. 

4. За да се увери, че превозно 

средство, система, компонент или 

отделен технически възел съответстват 

на одобрения тип, органът по 

одобряването, издал ЕС одобрението на 

типа, извършва проверките или 

изпитванията, които се изискват за ЕС 

одобряване на типа, върху образци, 

взети на случаен принцип от 

помещенията на производителя, 

включително от производствените 

съоръжения или местата за 

продажба. Тези изпитвания се 

провеждат от техническа служба, 

различна от тази, извършила 

първоначалното изпитване за целите 

на одобряването на типа. 

 

Изменение  93 

Предложение за регламент 

Член 29 – параграф 5 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

5. Всеки орган по одобряването, 

издал ЕС одобрение на типа, който 

установи, че производителят вече не 

произвежда съответните превозни 

средства, системи, компоненти или 

отделни технически възли в 

съответствие с одобрения тип, или 

установи, че сертификатите за 

съответствие вече не отговарят на 

изискванията в членове 34 и 35, въпреки 

че производството продължава, 

предприема необходимите мерки за да 

гарантира изрядно спазване на 

процедурата за съответствие на 

производството, или отменя 

одобрението на типа. 

5. Когато орган по одобряването, 

издал ЕС одобрение на типа, установи, 

че производителят вече не произвежда 

съответните превозни средства, 

системи, компоненти или отделни 

технически възли в съответствие с 

одобрения тип, или установи, че 

сертификатите за съответствие вече не 

отговарят на изискванията в членове 34 

и 35, въпреки че производството 

продължава, той предприема 

необходимите мерки за да гарантира 

изрядно спазване на процедурата за 

съответствие на производството и 

незабавно привеждане в 

съответствие, или отменя 
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одобрението на типа. 

 

Изменение  94 

Предложение за регламент 

Член 30 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Държавите членки създават 

национална структура за събиране на 

такси за покриване на разходите за 

техните одобрения на типа и дейностите 

за надзор на пазара, както и за 

изпитванията за одобряване на типа и 

изпитванията и инспекциите за 

съответствие на производството, 

извършвани от техническите служби, 

определени от тях. 

1. Държавите членки създават 

национална структура за събиране на 

такси за покриване на разходите за 

техните дейности за одобряване на 

типа и дейностите за надзор на пазара, 

както и за изпитванията за одобряване 

на типа и изпитванията и инспекциите 

за съответствие на производството, 

извършвани от техническите служби, 

определени от тях. Таксите не трябва 

да се събират непосредствено от 

техническите служби. 

 Държавите членки гарантират, че 

няма конфликт на интереси между 

националните органи по одобряване 

на типа или органи за надзор на 

пазара, техническите служби и 

производителите. 

 

Изменение  95 

Предложение за регламент 

Член 30 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. С тези национални такси се 

облагат производителите, 

кандидатствали за одобряване на тип в 

съответната държава членка. Таксите 

не трябва да се събират 

непосредствено от техническите 

служби. 

2. С националните такси за 

дейностите по одобряване на типа се 

облагат производителите, 

кандидатствали за одобряване на тип в 

съответната държава членка. 

 Събраните такси се използват 

изключително за целите на 

изпитването за одобряване на типа. 
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Изменение  96 

Предложение за регламент 

Член 30 – параграф 2 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2a. С националните такси за 

дейностите за надзор на пазара се 

облагат производителите от 

държавата членка, в която 

съответните продукти са пуснати на 

пазара, и са в размер на такса от 10 

EUR за продадено превозно средство. 

 Събраните такси се използват 

изрично за целите на дейностите по 

надзор на пазара. 

 Държавите членки ежегодно 

уведомяват другите държави членки и 

Комисията чрез Форума за 

подробностите относно събираните 

такси и общите годишни разходи за 

изпитване за наблюдение, извършено в 

резултат на това. Първите такива 

нотификации трябва да бъдат 

направени... [една година след 

влизането в сила на настоящия 

регламент]. 

 

Изменение  97 

Предложение за регламент 

Член 30 – параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3.  Националната структура за 

събиране на такси трябва да обхваща 

също разходите за изпитванията и 

инспекциите с цел удостоверяване на 

съответствието, извършени от 

Комисията съгласно член 9. Тези 

вноски се считат за външни целеви 

приходи в общия бюджет на 

Европейския съюз съгласно чл. 21, 

3.  Националните такси по 

отношение на дейностите по надзор 
на пазара трябва да обхващат също 

разходите за изпитванията и 

инспекциите с цел удостоверяване на 

съответствието, извършени от 

Агенцията съгласно член 9. Тези 

вноски се считат за външни целеви 

приходи в общия бюджет на 
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параграф 4 от Финансовия регламент26. Европейския съюз в съответствие с 

член 21, параграф 4 от Финансовия 

регламент26. 

__________________ __________________ 

26 Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 

на Европейския парламент и на Съвета 

от 25 октомври 2012 г. относно 

финансовите правила, приложими за 

общия бюджет на Съюза, и за отмяна на 

Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 

на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., 

стр. 1–96). 

26 Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 

на Европейския парламент и на Съвета 

от 25 октомври 2012 г. относно 

финансовите правила, приложими за 

общия бюджет на Съюза, и за отмяна на 

Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 

на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., 

стр. 1). 

 

Изменение  98 

Предложение за регламент 

Член 30 – параграф 5 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

5.  Комисията може да приема 

актове за изпълнение, с които да 

определя допълнителните средства, 

посочени в параграф 3, които трябва да 

се прилагат за националните такси, 

посочени в параграф 1. Такива актове за 

изпълнение се приемат в съответствие с 

процедурата по разглеждане, посочена в 

член 87, параграф 2. 

5.  Комисията може да приема 

актове за изпълнение, с които да 

определя допълнителните средства, 

посочени в параграф 3, които трябва да 

се прилагат за националните такси по 

отношение на дейностите по надзор 

на пазара, посочени в параграф 2а. 

Такива актове за изпълнение се приемат 

в съответствие с процедурата по 

разглеждане, посочена в член 87, 

параграф 2. 

 

Изменение  99 

Предложение за регламент 

Член 32 – параграф 1 – алинея 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Изменението се отбелязва като 

„ревизия“, когато органът по 

одобряването констатира, че въпреки 

промяната в подробните данни, 

отбелязани в техническото досие, 

съответният тип превозно средство, 

система, компонент или отделен 

Изменението се отбелязва като 

„ревизия“, когато органът по 

одобряването констатира, че въпреки 

промяната в подробните данни, 

отбелязани в техническото досие, 

съответният тип превозно средство, 

система, компонент или отделен 
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технически възел продължава да 

съответства на приложимите изисквания 

за този тип и поради това не са 

необходими нови инспекции или нови 

изпитвания. 

технически възел продължава да 

съответства на приложимите изисквания 

за този тип и поради това не са 

необходими нови инспекции или нови 

изпитвания. При оценката на тези 

ревизии органът по одобряването 

взема предвид резултатите от 

съответните дейности по надзор на 

пазара, извършвани съгласно член 8 от 

настоящия регламент. 

 

Изменение  100 

Предложение за регламент 

Член 32 – параграф 2 – алинея 1 – буква б a (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 бa) резултатите от 

удостоверяването на 

съответствието от страна на 

Комисията или органите за надзор на 

пазара сочат несъответствие със 

законодателство на ЕС в областта 

на безопасността или околната 

среда; 

 

Изменение  101 

Предложение за регламент 

Член 33 – заглавие 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Изтичане на валидността Периодична проверка и изтичане на 

валидността 

 

Изменение  102 

Предложение за регламент 

Член 33 – параграф 1  

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1.  Одобренията на типа на превозни 

средства, системи, компоненти и 

1.  Одобренията на типа на превозни 

средства са предмет на проверка след 
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отделни технически възли се издават 

за ограничен период от 5 години, без 

възможност за продължаване на 

срока. Датата на изтичане на срока 

на действие се посочва в 

сертификата за одобряване на типа. 

След изтичане на срока на действие 
на сертификата за одобряване на типа, 

той може да бъде подновен въз основа 

на заявление от производителя и само 

след като органът по одобряването се 

е уверил, че типът на превозното 

средство, системата, компонента и 

отделния технически възел отговаря 

на всички изисквания по съответните 

регулаторни актове за нови превозни 

средства, системи, компоненти и 

отделни технически възли от този тип. 

период от четири години след 

тяхното първо одобрение или 

предишна проверка. Проверката се 

извършва от Агенцията, като се 

използва техническа служба, 

различна от този, която е издала 

първоначалното одобрение. 
Проверката на сертификата за 

одобряване на типа установява дали 

типът на превозното средство отговаря 

на всички изисквания по съответните 

регулаторни актове, които към този 

момент се прилагат за всички нови 

превозни средства от този тип. 

 

Изменение  103 

Предложение за регламент 

Член 33 – параграф 1 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 1a.  Ако Агенцията установи 

нередности или несъответствия, тя 

ще изиска да бъдат взети коригиращи 

мерки или ще обяви одобрението на 

типа за изтекло. 

 

Изменение  104 

Предложение за регламент 

Член 33 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2.  ЕС одобрението на типа на 

дадено превозно средство губи 

валидността си преди изтичането на 

неговия срок на действие във всеки от 

следните случаи: 

2.  ЕС одобрението на типа на 

дадено превозно средство губи 

валидността си във всеки от следните 

случаи: 

a) когато нови изисквания, 

приложими към одобрения тип превозно 

a) когато нови изисквания, 

приложими към одобрения тип превозно 
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средство, станат задължителни за 

предоставянето на пазара, 

регистрацията или пускането в употреба 

на превозни средства, и одобрението на 

типа не може да бъде разширено в 

съответствие с буква в) от член 32, 

параграф 2; 

средство, станат задължителни за 

предоставянето на пазара, 

регистрацията или пускането в употреба 

на превозни средства, и одобрението на 

типа не може да бъде разширено в 

съответствие с буква в) от член 32, 

параграф 2; 

б) когато производството на 

превозни средства, съответстващи на 

одобрения тип превозно средство, бъде 

окончателно прекратено на доброволна 

основа; 

б) когато производството на 

превозни средства, съответстващи на 

одобрения тип превозно средство, бъде 

окончателно прекратено, т.е. когато за 

период от две години не е произведено 

нито едно превозно средство от този 

тип; 

в) когато валидността на 

сертификата за одобряване на типа 

изтече поради ограничение, посочено в 

член 37, параграф 6; 

в) когато валидността на 

сертификата за одобряване на типа 

изтече поради ограничение, посочено в 

член 37, параграф 6; 

г) когато одобрението на типа е 

отменено в съответствие с член 29, 

параграф 5 или член 53, параграф 1; 

г) когато одобрението на типа е 

отменено в съответствие с член 29, 

параграф 5 или член 53, параграф 1; 

д) когато се установи, че 

одобрението на типа се основава на 

декларации с невярно съдържание, 

фалшифицирани резултати от 

изпитвания, или когато са били укрити 

данни, които биха довели до отказ на 

издаването на одобрение на типа. 

д) когато се установи, че 

одобрението на типа се основава на 

декларации с невярно съдържание или 

фалшифицирани резултати от 

изпитвания, или когато са били укрити 

данни, които биха довели до отказ на 

издаването на одобрение на типа. 

 дa) когато проверката на 

одобрението на типа не е извършена в 

съответствие с член 33, параграф 1. 

 

Изменение  105 

Предложение за регламент 

Член 33 – параграф 5  

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

5.  Когато предстои даден 

сертификат за ЕС одобряване на 

типа за превозно средство, система, 

компонент или отделен технически 

възел да изгуби валидност, 

производителят незабавно 

нотифицира това на органа по 

заличава се 
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одобряването, издал ЕС одобрението 

на типа. 

 

Изменение  106 

Предложение за регламент 

Член 33 – параграф 6 – алинея 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

След като получи нотификацията от 

производителя, органът по 

одобряването, издал ЕС одобрението на 

типа, съобщава незабавно на органите 

по одобряването на другите държави 

членки и на Комисията всяка 

информация, засягаща предоставянето 

на пазара, регистрацията или пускането 

в употреба на превозни средства, когато 

е целесъобразно. 

Органът по одобряването, издал ЕС 

одобрението на типа, или Агенцията, 

която е извършила проверката, 

съобщават незабавно на органите по 

одобряването на другите държави 

членки и на Комисията всяка 

информация, засягаща предоставянето 

на пазара, регистрацията или пускането 

в употреба на превозни средства, когато 

е целесъобразно. 

 

Изменение  107 

Предложение за регламент 

Член 34 – параграф 1 – алинея 1 а (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 В сертификата за съответствие се 

съдържа специфичният фактор на 

съответствие на превозното 

средство, измерен при изпитването за 

емисиите в реални условия на 

шофиране в съответствие с 

Регламент (ЕС) 2016/646 на 

Комисията. 

 

Изменение  108 

Предложение за регламент 

Член 36 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 36a 
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 Обезщетения за потребителите 

 Когато се установи, че част, 

технически възел, система или цяло 

превозно средство, продадени в Съюза, 

не отговарят на сертификата за 

съответствие и на изискванията за 

одобряване на типа, потребителят 

има право неговото превозно средство 

да бъде приведено в съответствие 

чрез подмяна или ремонт или да му 

бъде възстановена изцяло 

заплатената сума от производителя, 

или тази сума да му бъде частично 

възстановена, в случай че превозното 

средство е било приведено в 

съответствие, но текущите разходи 

и разходите за поддръжка на 

превозното средство са се увеличили в 

сравнение с първоначално обявените в 

договора. 

 Когато потребителят избере 

поправка или подмяна 

производителят му предоставя на 

разположение безплатно заместващ 

автомобил по време на поправката 

или до извършване на подмяната.  

 

Изменение  109 

Предложение за регламент 

Член 37 – параграф 2 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2a. Държавите членки дават 

приоритет и ускоряват одобряването 

на типа за нови и иновативни 

технологии със значително по-слабо 

въздействие върху околната среда. 

 

Изменение  110 

Предложение за регламент 

Член 37 – параграф 3 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Издаването на ЕС одобрения на 

типа, в които нови технологии или нови 

концепции се освобождават от 

изисквания за съответствие, подлежи на 

разрешаване от страна на Комисията. 

Такова разрешение се предоставя 

посредством акт за изпълнение. Този 

акт за изпълнение се приема в 

съответствие с процедурата по 

разглеждане, посочена в член 87, 

параграф 2. 

3. Издаването на ЕС одобрения на 

типа, в които нови технологии или нови 

концепции се освобождават от 

изисквания за съответствие, подлежи на 

разрешаване от страна на Комисията. 

Комисията дава приоритет и 

ускорява ЕС одобренията на типа за 

нови и иновативни технологии със 

значително по-слабо въздействие 

върху околната среда. Разрешение се 

предоставя посредством делегиран акт. 

Посоченият делегиран акт се приема в 

съответствие с член 88. 

 

Изменение  111 

Предложение за регламент 

Член 43 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Държавите членки могат да 

освободят дадено превозно средство, 

независимо от това дали е единствено 

по рода си или не, от спазване на 

изискванията на една или повече 

разпоредби на настоящия регламент или 

на основните изисквания, определени в 

регулаторните актове, изброени в 

приложение IV, при условие че 

установят съответни алтернативни 

изисквания. 

1. Държавите членки могат да 

освободят дадено превозно средство, 

независимо от това дали е единствено 

по рода си или не, от спазване на 

изискванията на една или повече 

разпоредби на настоящия регламент или 

на изискванията, определени в 

регулаторните актове, изброени в 

приложение IV, при условие че 

установят съответни алтернативни 

изисквания. 

 

Изменение  112 

Предложение за регламент 

Член 49 – параграф 2 – алинея 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Когато в процеса на тази оценка органът 

по одобряването, който е издал 

одобрението, открие, че за превозното 

средство, системата, компонента или 

Когато в процеса на тази оценка органът 

по одобряването, който е издал 

одобрението, открие, че за превозното 

средство, системата, компонента или 
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отделния технически възел не са 

спазени изискванията, определени в 

настоящия регламент, той изисква 

незабавно от съответния стопански 

субект да предприеме необходимите 

коригиращи мерки, за да приведе 

превозното средство, системата, 

компонента или отделния технически 

възел в съответствие с тези изисквания, 

или да предприеме ограничителни 

мерки, или за да изтегли от пазара 

превозното средство, системата, 

компонента или отделния технически 

възел, или за да ги изземе в разумен 

срок, в зависимост от естеството на 

риска. 

отделния технически възел не са 

спазени изискванията, определени в 

настоящия регламент, той незабавно 

изисква от съответния стопански субект 

да предприеме необходимите 

коригиращи мерки, за да приведе 

превозното средство, системата, 

компонента или отделния технически 

възел в съответствие с тези изисквания, 

или да предприеме ограничителни 

мерки, които изискват от 

стопанския субект или да изтегли 

незабавно от пазара превозното 

средство, системата, компонента или 

отделния технически възел, или да ги 

изземе в срок до три месеца, в 

зависимост от естеството на риска. 

 

Изменение  113 

Предложение за регламент 

Член 52 – параграф 1 – алинея 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Държавата членка може да откаже да 

регистрира такива превозни средства, 

докато стопанският субект не вземе 

всички необходими коригиращи мерки. 

Държавата членка отказва да 

регистрира такива превозни средства, 

докато стопанският субект не вземе 

всички необходими коригиращи мерки. 

 

Изменение  114 

Предложение за регламент 

Член 53 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1.  Когато превозни средства, 

системи, компоненти или отделни 

технически възли, придружени от 

сертификат за съответствие или носещи 

маркировка за одобряване, не 

съответстват на одобрения тип, или не 

са в съответствие с настоящия 

регламент, или са били одобрени въз 

основа на неверни данни, органите по 

одобряването, органите за надзор на 

1.  Когато превозни средства, 

системи, компоненти или отделни 

технически възли, придружени от 

сертификат за съответствие или носещи 

маркировка за одобряване, не 

съответстват на одобрения тип, или не 

са в съответствие с настоящия 

регламент, или са били одобрени въз 

основа на неверни данни, органите по 

одобряването, органите за надзор на 
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пазара или Комисията могат да 

предприемат необходимите 

ограничителни мерки в съответствие с 

член 21 от Регламент (ЕО) № 765/2008, 

за да забранят или ограничат 

предоставянето на пазара, 

регистрацията или пускането в употреба 

на несъответстващите превозни 

средства, системи, компоненти или 

отделни технически възли, или да ги 

изтеглят от този пазар, или да ги 

изземат от употреба, включително чрез 

отменяне на одобрението на типа от 

органа по одобряване, издал ЕС 

одобрението на типа, докато 

съответният стопански субект не 

предприеме всички подходящи 

коригиращи мерки, за да гарантира, че 

превозните средства, системите, 

компонентите или отделните 

технически възли са приведени в 

съответствие. 

пазара или Агенцията предприемат 

необходимите ограничителни мерки в 

съответствие с член 21 от Регламент 

(ЕО) № 765/2008, за да забранят или 

ограничат предоставянето на пазара, 

регистрацията или пускането в употреба 

на несъответстващите превозни 

средства, системи, компоненти или 

отделни технически възли, или да ги 

изтеглят от този пазар, или да ги 

изземат от употреба, включително чрез 

отменяне на одобрението на типа от 

органа по одобряване, издал ЕС 

одобрението на типа, докато 

съответният стопански субект не 

предприеме всички подходящи 

коригиращи мерки, за да гарантира, че 

съответните превозни средства, 

системи, компоненти или отделни 

технически възли са приведени в 

съответствие. 

 

Изменение  115 

Предложение за регламент 

Член 54 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1.  В случай че орган по одобряване 

или орган за надзор на пазара установи, 

че превозни средства, системи, 

компоненти или отделни технически 

възли не са в съответствие с настоящия 

регламент, или че одобрението на типа е 

издадено въз основа на неверни данни, 

или че превозни средства, системи, 

компоненти или отделни технически 

възли, придружени от сертификат за 

съответствие или носещи маркировка за 

одобряване, не съответстват на 

одобрения тип, той може да 

предприеме всички подходящи 

ограничителни мерки в съответствие с 

член 53, параграф 1. 

1.  В случай че орган по одобряване 

или орган за надзор на пазара установи, 

че превозни средства, системи, 

компоненти или отделни технически 

възли не са в съответствие с настоящия 

регламент, или че одобрението на типа е 

издадено въз основа на неверни данни, 

или че превозни средства, системи, 

компоненти или отделни технически 

възли, придружени от сертификат за 

съответствие или носещи маркировка за 

одобряване, не съответстват на 

одобрения тип, той предприема всички 

подходящи ограничителни мерки в 

съответствие с член 53, параграф 1. 

 



 

AD\1110983BG.docx 69/88 PE585.489v02-00 

 BG 

Изменение  116 

Предложение за регламент 

Член 56 – параграф 6 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

6. Орган по одобряването, който не 

е съгласен с разрешение, издадено от 

друга държава членка, предоставя 

причините за своето несъгласие на 

вниманието на Комисията. Комисията 

взема необходимите мерки за уреждане 

на разногласията, което може да 

включва, ако е необходимо, искане за 

отменяне на разрешението, след 

допитване до съответните органи по 

одобряването. Такива актове за 

изпълнение се приемат в съответствие с 

процедурата по разглеждане, посочена в 

член 87, параграф 2. 

6. Орган по одобряването, който не 

е съгласен с разрешение, издадено от 

друга държава членка, предоставя 

причините за своето несъгласие на 

вниманието на Агенцията и на 

Комисията. Комисията взема 

необходимите мерки за уреждане на 

разногласията, което може да включва, 

ако е необходимо, искане за отменяне на 

разрешението, след допитване до 

съответните органи по одобряването. 

Такива актове за изпълнение се приемат 

в съответствие с процедурата по 

разглеждане, посочена в член 87, 

параграф 2. 

 

Изменение  117 

Предложение за регламент 

Член 57 – параграф 3 – алинея 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Органът по одобряването извършва 

оценка, за да провери дали 

предложените коригиращи действия са 

достатъчно ефективни и своевременни, 

и съобщава без забавяне одобрените от 

него коригиращи действия на органите 

по одобряването на другите държави 

членки и на Комисията. 

Органът по одобряването извършва 

оценка, за да провери дали 

предложените коригиращи действия са 

достатъчно ефективни и своевременни, 

и съобщава без забавяне одобрените от 

него коригиращи действия на органите 

по одобряването на другите държави 

членки, на Агенцията и на Комисията и 

оповестява пълен доклад, съдържащ 

констатациите от оценката и 

предложените коригиращи действия. 

 

Изменение  118 

Предложение за регламент 

Член 69 – параграф 1 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Органът по одобряването може 

по всяко време, независимо дали по своя 

инициатива или въз основа на 

постъпило оплакване, или на оценка от 

техническа служба, да провери 

спазването от даден производител на 

разпоредбите на членове 65—70 и на 

условията, вписани в сертификата за 

достъп до информация за СБД и за 

ремонта и техническото обслужване, 

определени в допълнение 1 към 

приложение XVIII. 

1. Органът по одобряването или 

Агенцията могат по всяко време, 

независимо дали по своя инициатива 

или въз основа на постъпило оплакване, 

или на оценка от техническа служба, да 

проверят спазването от даден 

производител на разпоредбите на 

членове 65 – 70 и на условията, вписани 

в сертификата за достъп до информация 

за СБД и за ремонта и техническото 

обслужване, определени в допълнение 1 

към приложение XVIII. 

 

Изменение  119 

Предложение за регламент 

Член 71 – параграф 1 – алинея 1 а (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Държавите членки могат да решат, 

че оценката и мониторингът на 

технически служби и, когато е 

уместно, на подизпълнители или 

поделения на тези технически 

служби, трябва да се извършват от 

национален орган по акредитация по 

смисъла на и в съответствие с 

Регламент (ЕО) № 765/2008. 

 

Изменение  120 

Предложение за регламент 

Член 71 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Органът по одобряване на типа 

се създава, организира и функционира 

по такъв начин, че да се запази 

обективността и безпристрастността при 

неговите действия и да се избегне 

всякакъв конфликт на интереси с 

2. Органът по одобряване на типа 

се създава, организира и функционира 

по такъв начин, че да се запази 

обективността и безпристрастността при 

неговите действия и да се избегне 

всякакъв конфликт на интереси с 

техническите служби или 
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техническите служби. производителите. 

 

Изменение  121 

Предложение за регламент 

Член 71 – параграф 6 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

6. Органът по одобряване на типа 

трябва да разполага с достатъчен брой 

компетентни служители, за да 

изпълнява правилно задачите, 

предвидени в настоящия регламент. 

6. Органът по одобряване на типа 

трябва да разполага с достатъчен брой 

компетентни служители и ресурси, за да 

изпълнява правилно задачите, 

предвидени в настоящия регламент. 

 

Изменение  122 

Предложение за регламент 

Член 71 – параграф 8 – алинея 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Органът по одобряване на типа се 

подлага на партньорска проверка от 

два други органа по одобряване на 

типа от други държави членки на 

всеки две години. 

Органът по одобряване на типа се 

подлага на одит на всеки три години, в 

съответствие с член 10, от 

постоянния комитет на одиторите 

към Форума, за да се гарантира, че 

той е в съответствие с изискванията 
на настоящия регламент и изпълнява 

задълженията си по независим и 

стриктен начин. 

 Форумът може да инициира по-чести 

одити на даден орган по одобряване на 

типа, ако е налице причина да се 

смята, че са необходими 

допълнителни проверки на този орган 

по одобряване на типа. 

 

Изменение  123 

Предложение за регламент 

Член 71 – параграф 8 – алинея 2 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

Държавите членки изготвят годишен 

план за партньорските проверки, 

който осигурява подходяща ротация на 

извършващите и подлежащите на 

проверка органи по одобряване на типа, 

и го представят на Комисията. 

Постоянният комитет на 

одиторите към Форума изготвя 
годишен план за одитите, който 

осигурява подходяща ротация на 

органите по одобряване на типа. 

 

Изменение  124 

Предложение за регламент 

Член 71 – параграф 8 – алинея 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Партньорската проверка включва 

посещение на място на техническа 

служба, която е под отговорността на 

проверявания орган. Комисията може 

да участва в тази проверка и взема 

решение за своето участие въз основа на 

анализ на оценката на риска. 

Одитът включва проверка на 

процедурите за одобряване на типа и 

на правилното прилагане на 

изискванията на настоящия 

регламент, проверка на случайна 

извадка от издадените одобрения на 

типа и посещение на място на една или 

повече технически служби, които са 

под отговорността на проверявания 

орган. Агенцията може да участва в 

одита и да взема решение за своето 

участие въз основа на анализ на 

оценката на риска. 

 

Изменение  125 

Предложение за регламент 

Член 71 – параграф 8 – алинея 3 а (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Ако одитът покаже, че органът е 

нарушил някое от изискванията на 

настоящия регламент или че 

превозните средства, системите, 

компонентите и отделните 

технически възли не са в 

съответствие с издадените от него 

одобрения на типа, органът незабавно 

предприема всички необходими 
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стъпки, за да приведе отново своите 

процедури в съответствие. 

Държавите членки може да решат да 

не признаят на своята територия 

одобренията на типа, издадени за 

превозни средства, системи, 

компоненти и отделни технически 

възли от съответния орган до 

постигането на пълно съответствие 

с изискванията на настоящия 

регламент. 

 

Изменение  126 

Предложение за регламент 

Член 71 – параграф 9 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

9.  Резултатът от партньорската 

проверка се съобщава на всички 

държави членки и на Комисията, а на 

обществеността се предоставя 

обобщение на резултатите. На основата 

на оценка на този резултат, извършена 

от Комисията, той се обсъжда от 

Форума, създаден по член 10, и се 

издават препоръки. 

9.  Резултатът от одита се съобщава 

на всички държави членки и на 

Комисията, а на обществеността се 

предоставя обобщение на резултатите. 

На основата на оценка на този резултат, 

извършена от Комисията, той се 

обсъжда от Форума, създаден с член 10, 

и се издават препоръки. 

 

Изменение  127 

Предложение за регламент 

Член 71 – параграф 10 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

10.  Всяка държава членка предоставя 

информация на Комисията и на 

останалите държави членки относно 

начина, по който тя е изпълнила 

препоръките от доклада за 

партньорската проверка. 

10.  Всяка държава членка предоставя 

информация на Агенцията, Комисията 

и на останалите държави членки 

относно начина, по който тя е 

изпълнила препоръките, съдържащи се 

в доклада за одита. 

 

Изменение  128 

Предложение за регламент 
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Член 72 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Една държава членка може да 

даде правомощия на орган по 

одобряването да изпълнява ролята на 

техническа служба по отношение на 

една или няколко от категориите 

дейности, посочени в параграф 1. В 

случай, че орган по одобряване е 

определен да изпълнява ролята на 

техническа служба и се финансира от 

държава членка или е обект на 

управленски и финансов контрол от 

тази държава членка, се прилагат 

членове 72—85 и допълнения 1 и 2 към 

приложение V. 

заличава се 

Обосновка 

Има противоречие с член 71, параграф 4 от предложението на Комисията, където се 

изисква „органът по одобряване на типа не извършва никакви дейности, които се 

изпълняват от технически служби“. Органите по одобряване на типа не изпълняват 

функциите на технически служби в процеса на одобряване на типа, с цел да се запази 

независимост и да се избегне конфликт на интереси, както и евентуално нарушаване 

на стандартите за качество и безопасност. 

 

Изменение  129 

Предложение за регламент 

Член 72 – параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Техническата служба се създава 

съгласно националното право на дадена 

държава членка и притежава 

юридическа правосубектност, с 

изключение на акредитирана 

собствена техническа служба на 

производител, както е посочено в член 

76. 

3. Техническата служба се създава 

съгласно националното право на дадена 

държава членка и притежава 

юридическа правосубектност. 

 

Изменение  130 

Предложение за регламент 
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Член 74 – параграф 1 – уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Техническата служба трябва да е 

в състояние да осъществява всички 

дейности, за чието изпълнение 

кандидатства да получи правомощия в 

съответствие с член 72, параграф 1. Тя 

трябва да докаже на органа по 

одобряване на типа, че отговаря на 

всички изброени по-долу критерии: 

1. Техническата служба трябва да е 

в състояние да осъществява всички 

дейности, за чието изпълнение 

кандидатства да получи правомощия в 

съответствие с член 72, параграф 1. Тя 

трябва да докаже на органа по 

одобряване на типа или, в случай на 

акредитация, на националния орган 

по акредитация, че отговаря на всички 

изброени по-долу критерии: 

 

Изменение  131 

Предложение за регламент 

Член 75 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Със съгласието на определящия 

ги орган по одобряване на типа 

техническите служби могат да възлагат 

на подизпълнители някои от 

категориите дейности, за чието 

извършване те са били определени 

съгласно член 72, параграф 1, или да 

предоставят извършването на тези 

дейности на свое поделение. 

1. Със съгласието на определящия 

ги орган по одобряване на типа или, в 

случай на акредитация, на 

националния орган по акредитация, 

техническите служби могат да възлагат 

на подизпълнители някои от 

категориите дейности, за чието 

извършване те са били определени 

съгласно член 72, параграф 1, или да 

предоставят извършването на тези 

дейности на свое поделение. 

 

Изменение  132 

Предложение за регламент 

Член 75 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Когато техническа служба 

възлага конкретни задачи от 

категориите дейности, за които е била 

определена, на подизпълнители или на 

поделения, тя гарантира, че 

подизпълнителят или поделението 

2. Когато техническа служба 

възлага конкретни задачи от 

категориите дейности, за които е била 

определена, на подизпълнители или на 

поделения, тя гарантира, че 

подизпълнителят или поделението 
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отговаря на изискванията, посочени в 

членове 73 и 74, и информира органа по 

одобряването на типа за това. 

отговаря на изискванията, посочени в 

членове 73 и 74, и информира органа по 

одобряването на типа или, в случай на 

акредитация, националния орган по 

акредитация за това. 

 

Изменение  133 

Предложение за регламент 

Член 75 – параграф 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Техническите служби съхраняват 

на разположение на органа по 

одобряването на типа съответните 

документи относно оценката на 

квалификацията на подизпълнителя или 

на поделението и относно задачите, 

изпълнени от тях. 

4. Техническите служби съхраняват 

на разположение на органа по 

одобряването на типа или, в случай на 

акредитация, на националния орган 

по акредитация съответните 

документи относно оценката на 

квалификацията на подизпълнителя или 

на поделението и относно задачите, 

изпълнени от тях. 

 

Изменение  134 

Предложение за регламент 

Член 76 – параграф 2 – буква в a (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 вa) собствената техническа 

служба се подлага на одит в 

съответствие с разпоредбите на член 

77; 

 

Изменение  135 

Предложение за регламент 

Член 76 – параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Не е необходимо собствената 

техническа служба да се нотифицира до 

Комисията по смисъла на член 78, но 

производителят, към чието 

3. Собствената техническа служба 

се нотифицира до Комисията в 

съответствие с член 78. 
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предприятие принадлежи тази 

служба, или националният орган по 

акредитация предоставят 

информация за акредитацията на 

тази служба на органа по 

одобряването на типа по негово 

искане. 

 

Изменение  136 

Предложение за регламент 

Член 77 – параграф 1 – алинея 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Преди да определи дадена техническа 

служба, органът по одобряването на 

типа я оценява в съответствие с 

контролен списък за оценка, който 

обхваща най-малко изискванията, 

изброени в допълнение 2 към 

приложение V. Оценката включва 

оценка на място на помещенията на 

кандидатстващата техническа служба, и, 

когато е уместно, на всяко дъщерно 

дружество или подизпълнител, 

разположени на територията на Съюза 

или извън нея. 

Преди да определи дадена техническа 

служба, органът по одобряването на 

типа или, в случай на акредитация, 

националният орган по акредитация 

я оценява в съответствие с 

хармонизиран контролен списък за 

оценка, който обхваща най-малко 

изискванията, изброени в допълнение 2 

към приложение V. Оценката включва 

оценка на място на помещенията на 

кандидатстващата техническа служба, и, 

когато е уместно, на всяко дъщерно 

дружество или подизпълнител, 

разположени на територията на Съюза 

или извън нея. 

 

Изменение  137 

Предложение за регламент 

Член 77 – параграф 1 – алинея 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Представители на органите по 

одобряване на типа от най-малко две 

други държави членки, съгласувано с 

определящия орган по одобряване на 

държавата членка, където е установена 

кандидатстващата техническа служба, и 

заедно с представител на Комисията, 

формират група за съвместна оценка и 

участват в оценката на 

Представители на органите по 

одобряване на типа от най-малко две 

други държави членки, които са 

компетентни да извършват оценка на 

техническите служби, съгласувано с 

определящия орган по одобряване или, 

в случай на акредитация, с 

националния орган по акредитация на 

държавата членка, където е установена 
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кандидатстващата техническа служба, 

включително в оценката на място. 

Определящият орган по одобряване на 

типа на държавата членка, където е 

установена кандидатстващата 

техническа служба, предоставя на тези 

представители навременен достъп до 

документите, необходими за оценка на 

кандидатстващата техническа служба. 

кандидатстващата техническа служба, и 

заедно с представител на Агенцията и 

на Комисията, формират група за 

съвместна оценка и участват в оценката 

на кандидатстващата техническа 

служба, включително в оценката на 

място и пряко наблюдение на 

действителните изпитвания за 

одобряване на типа. Определящият 

орган по одобряване на типа или, в 

случай на акредитация, 

националният орган по акредитация 

на държавата членка, където е 

установена кандидатстващата 

техническа служба, предоставя на тези 

представители навременен достъп до 

документите, необходими за оценка на 

кандидатстващата техническа служба. В 

случай на собствени технически 

служби групата за съвместна оценка 

ще се ръководи от представител на 

Агенцията. 

 

Изменение  138 

Предложение за регламент 

Член 77 – параграф 12 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

12. Органът по одобряването, 

който желае да бъде определен като 

техническа служба в съответствие с 

член 72, параграф 2, следва да докаже 

съответствие с изискванията на 

настоящия регламент посредством 

оценка, извършена от независими 

одитори. Тези одитори не трябва да 

принадлежат към същия орган по 

одобряването и трябва да отговарят 

на критериите, посочени в 

допълнение 2 към приложение V. 

заличава се 

Обосновка 

Органите по одобряване на типа не изпълняват функциите на технически служби в 

процеса на одобряване на типа, с цел да се запази независимост и да се избегне 

конфликт на интереси, както и евентуално нарушаване на стандартите за качество 
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и безопасност. 

 

Изменение  139 

Предложение за регламент 

Член 80 – параграф 1 – алинея 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Органът по одобряване на типа 

извършва непрекъснат мониторинг на 

техническите служби, за да се гарантира 

съответствието с изискванията, 

предвидени в членове 72—76, членове 

84 и 85 и допълнение 2 към приложение 

V към настоящия регламент. 

Органът по одобряване на типа или, в 

случай на акредитация, 

националният орган по акредитация 

извършва непрекъснат мониторинг на 

техническите служби, за да се гарантира 

съответствието с изискванията, 

предвидени в членове 72 – 76, 

членове 84 и 85 и допълнение 2 от 

приложение V към настоящия 

регламент. 

Обосновка 

Както съществува практика в някои от държавите членки, следва да бъде възможно 

държавите членки да гарантират, че оценката и мониторингът на техническите 

служби се извършват от национален орган по акредитация по смисъла на и в 

съответствие с Регламент (ЕО) № 765/2008. 

 

Изменение  140 

Предложение за регламент 

Член 80 – параграф 1 – алинея 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Техническите служби предоставят при 

поискване цялата съответна 

информация и документация, 

необходима на органа по одобряване на 

типа, за да може да провери 

съответствието с тези изисквания. 

Техническите служби предоставят при 

поискване цялата съответна 

информация и документация, 

необходима на органа по одобряване на 

типа или, в случай на акредитация, на 

националния орган по акредитация, за 

да може да провери съответствието с 

тези изисквания. 

Обосновка 

Както съществува практика в някои от държавите членки, следва да бъде възможно 

държавите членки да гарантират, че оценката и мониторингът на техническите 
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служби се извършват от национален орган по акредитация по смисъла на и в 

съответствие с Регламент (ЕО) № 765/2008. 

 

Изменение  141 

Предложение за регламент 

Член 80 – параграф 1 – алинея 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Техническите служби незабавно 

информират органа по одобряване на 

типа за всякакви промени, отнасящи се 

по-конкретно до техния персонал, 

съоръжения, поделения или 

подизпълнители, които могат да 

повлияят на съответствието с 

изискванията, предвидени в членове 

72—76, членове 84 и 85 и допълнение 2 

към приложение V към настоящия 

регламент, или тяхната способност да 

изпълняват задачите по оценяване на 

съответствието, отнасящи се до 

превозни средства, системи, компоненти 

и отделни технически възли, за които са 

били определени. 

Техническите служби незабавно 

информират органа по одобряване на 

типа, или, в случай на акредитация, 

националния орган по акредитация за 

всякакви промени, отнасящи се по-

конкретно до техния персонал, 

съоръжения, поделения или 

подизпълнители, които могат да 

повлияят на съответствието с 

изискванията, предвидени в членове 72 

– 76, членове 84 и 85 и допълнение 2 от 

приложение V към настоящия 

регламент, или тяхната способност да 

изпълняват задачите по оценяване на 

съответствието, отнасящи се до 

превозни средства, системи, компоненти 

и отделни технически възли, за които са 

били определени. 

Обосновка 

Както съществува практика в някои от държавите членки, следва да бъде възможно 

държавите членки да гарантират, че оценката и мониторингът на техническите 

служби се извършват от национален орган по акредитация по смисъла на и в 

съответствие с Регламент (ЕО) № 765/2008. 

 

Изменение  142 

Предложение за регламент 

Член 89 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Държавите членки определят 

правилата за налагане на санкции на 

стопански субекти и технически 

служби, когато те нарушават своите 

1. Държавите членки определят 

правилата за налагане на санкции на 

стопански субекти и технически 

служби, когато те нарушават своите 
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задължения, определени в членовете на 

настоящия регламент, по-специално в 

членове 11—19, 72—76, 84 и 85, и 

предприемат всички необходими мерки 

за осигуряване на тяхното спазване. 

Предвидените санкции трябва да са 

ефективни, пропорционални и 

възпиращи. 

задължения, определени в членовете на 

настоящия регламент, по-специално в 

членове 11 – 19, 72 – 76, 84 и 85, и 

предприемат всички необходими мерки 

за осигуряване на тяхното спазване. 

Предвидените санкции трябва да са 

ефективни, пропорционални и 

възпиращи. По-специално, глобите 

трябва да са пропорционални на броя 

на несъответстващите превозни 

средства, регистрирани на пазара на 

съответната държава членка, или на 

броя на несъответстващите на 

изискванията системи, компоненти 

или отделни технически възли, 

предоставени на пазара на тази 

държава членка. 

 

Изменение  143 

Предложение за регламент 

Член 89 – параграф 2 – буква б 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) фалшифициране на резултатите 

от изпитванията за одобряване на типа; 

б) фалшифициране на резултатите 

от изпитванията за одобряване на типа 

или от надзорните изпитвания; 

 

Изменение  144 

Предложение за регламент 

Член 89 – параграф 2 – буква в a (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 вa) използване на незаконни 

измервателно-коригиращи 

устройства. 

 

 

Изменение  145 

Предложение за регламент 

Член 90 а (нов) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 90a 

 Онлайн портал за обмен на 

информация относно ЕС одобренията 

на типа 

 Комисията създава онлайн портал за 

обмен на информация относно ЕС 

одобренията на типа между 

органите по одобряването на типа, 

органите за надзор на пазара, 

Комисията и признати трети 

страни, извършващи изпитвания. 

 Комисията, посредством Форума, 

осъществява надзор на портала, по-

специално на поддръжката на базата 

данни на одобренията на типа, 

включително редовни актуализации, 

координиране на входящата 

информация със съответните органи, 

както и на сигурността и 

поверителността на данните. 

 В случая на одобренията на типа, 

базата данни включва информацията, 

изисквана в приложения I и III. 

Третите страни имат неограничен 

достъп най-малко до информацията, 

съдържаща се в сертификатите за 

съответствие съгласно приложение 

IX към настоящия регламент, както 

и до всички резултати от 

изпитвания, основни входящи 

параметри (спецификации за 

изпитване) и данни на използваните 

технически служби на всички етапи 

от одобряването на типа. 

 Тези данни се предоставят безплатно 

в цифров формат и включват най-

малко следната информация: 

 -  маса/тегло на тестваното 

превозно средство; 

 -  съпротивление при търкаляне 

на тестваното превозно средство; 

 -  температура, при която се 
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провежда изпитването; 

 -  аеродинамично челно 

съпротивление; 

 -  коефициенти на 

съпротивление при движение по път; 

 -  емисии на CO2 в gCO2/km при 

одобрение на типа; 

 -  спомагателно оборудване, 

използвано по време на изпитването 

(климатична инсталация, аудио и 

медии, други аксесоари); 

 -  данни за гумите (модел, 

производство, размер и налягане); 

 -  специфични за превозното 

средство стойности за смяна на 

предавката; 

 -  режим на задвижване, в който 

е било превозното средство. 

 Националните органи, отговорни за 

одобряването на типа и надзора на 

пазара, незабавно актуализират 

базата данни всеки път, когато е 

издадено или оттеглено ново 

одобрение на типа, както и всеки 

път, когато е установено 

несъответствие с настоящия 

регламент или е предприето 

коригиращо действие. 

 Националните органи и Комисията 

използват съществуващи портали 

като Системата на ЕС за бързо 

предупреждение (RAPEX) и 

Информационната и комуникационна 

система за надзор на пазара (ICSMS), 

за да гарантират координация, 

последователност и точност на 

информацията, предоставяна на 

потребителите и трети страни. 

 Порталът включва инструмент, с 

който потребителите и други трети 

страни да съобщават на признати 

трети страни резултати от 

изпитвания, проблемни доклади и 

всякакви оплаквания за работата на 
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превозни средства, системи, 

компоненти и отделни технически 

възли, включително във връзка с 

безопасността, вредните въздействия 

върху околната среда и разхода на 

гориво. Този инструмент се взема под 

внимание при избора на превозни 

средства за изпитване за целите на 

член 8. 

 Порталът ще започне да 

функционира не по-късно от 31 

декември 2019 г. 

 

Изменение  146 

Предложение за регламент 

Член 91 – параграф 1 – точка 5 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(5) В член 13, параграф 2 буква д) се 

заличава. 

заличава се 

 

Изменение  147 

Предложение за регламент 

Член 91 – параграф 1 – точка 5 а (нова) 

Регламент (ЕО) № 715/2007 

Член 14 – параграф 3 

 

Текст в сила Изменение 

 (5a) В член 14 параграф 3 се заменя 

със следния текст: 

“3. Комисията преразглежда 

процедурите, изпитванията и 

изискванията, предвидени в член 5, 

параграф 3, както и циклите за 

изпитване, използвани за измерване на 

емисиите. Когато при прегледа се 

установи, че те вече не са 

задоволителни или че вече не 

отразяват действителните емисии, 

те се адаптират по начин, 

позволяващ реално отразяване на 

емисиите, отделяни от движещите 

"3. Комисията преразглежда 

процедурите, изпитванията и 

изискванията, предвидени в член 5, 

параграф 3, както и циклите за 

изпитване, използвани за измерване на 

емисиите, за да гарантира, че те са 

подходящи, включително по 

отношение на измервателно-

коригиращите устройства, и че 

отразяват действителните емисии. 

Комисията въвежда и извършва, в 

съответствие с член 5, параграф 3 и 
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се по пътищата автомобили. 

Мерките, необходими за изменение на 

несъществени елементи в настоящия 

регламент чрез допълването му, се 

приемат в съответствие с процедурата 

по регулиране с контрол, посочена в 

член 15, параграф 3. 

без ненужно забавяне, изпитване за 

емисиите в реални условия на 

шофиране за всички превозни 

средства и замърсители, за да 

гарантира ефективността на 

системите за контрол на емисиите и 

за да позволи на превозните средства 

да постигнат съответствие с 

настоящия регламент и с мерките за 

прилагането му при нормални условия 

на използване и през целия нормален 

срок на експлоатация на превозните 

средства. Факторът на 

съответствие за NOx, който се 

прилага от 2020 г. за всички превозни 

средства, пускани на пазара на Съюза, 

е не повече от 1,18. Факторът на 

съответствие за PN, който се 

прилага от 2020 г. за всички превозни 

средства, пускани на пазара на Съюза, 

е 1.“ 

 

Изменение  148 

Предложение за регламент 

Член 91 – параграф 1 – точка 6 

Регламент (ЕО) № 715/2007 

Член 11 – параграф 1 – буква б a (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 бa) стойностите за разход на 

гориво и CO 2 , определени в реални 

условия на шофиране, ще бъдат 

оповестени на обществеността. 

Обосновка 

В рамките на предстоящата процедура за изпитване за емисиите в реални условия на 

движение CO2 и разходът на гориво ще се изчисляват само за определяне на реалните 

емисии на NOx. Това изменение гарантира, че тези цифри ще бъдат безпроблемно 

оповестявани. 

 

Изменение  149 

Предложение за регламент 

Член 91 – параграф 1 – точка 6 а (нова) 
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Регламент (ЕО) № 715/2007 

Член 14 а (нов) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (6a) Добавя се следният член 14а: 

 „Член 14a 

 Преглед 

 Комисията извършва преглед на 

граничните стойности на емисиите, 

определени в приложение I, с оглед на 

подобряването на качеството на 

въздуха в Съюза и за постигане на 

нивата на качество на атмосферния 

въздух в ЕС, както и нивата, 

препоръчани от СЗО, и представя 

предложения до 2025 г., по 

целесъобразност, за нови 

технологично неутрални гранични 

стойности на емисиите по Евро 7, 

приложими за всички превозни 

средства от категории M1 и N1, 

предлагани на пазара на Съюза“. 

 

Изменение  150 

Предложение за регламент 

Член 96 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Настоящият регламент не 

обезсилва никое от одобренията на типа 

за цяло превозно средство или ЕС 

одобренията на типа, издадени за 

превозни средства или за системи, 

компоненти или отделни технически 

възли преди [PO: please insert the date of 

application as mentioned in Article 98]. 

1. Настоящият регламент не 

обезсилва никое от одобренията на типа 

за цяло превозно средство или ЕС 

одобренията на типа, издадени за 

превозни средства или за системи, 

компоненти или отделни технически 

възли преди 1 януари 2018 г. 

 

Изменение  151 

Предложение за регламент 

Член 96 – параграф 3 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Валидността на одобренията на 

типа на цялото превозно средство, 

посочени в параграф 1, изтича най-

късно на [PO: please insert the date, 

which should be the date of application as 

mentioned in Article 98 + 5 years] и 

органите по одобряването могат да 

възобновят тези одобрения на типа на 

цялото превозно средство само в 

съответствие с разпоредбите на член 33 

от настоящия регламент. 

3. Валидността на одобренията на 

типа на цялото превозно средство, 

посочени в параграф 1, изтича най-

късно на 1 януари 2023 г. и органите по 

одобряването могат да възобновят тези 

одобрения на типа на цялото превозно 

средство само в съответствие с 

разпоредбите на член 33. 

 

Изменение  152 

Предложение за регламент 

Член 97 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. До 31 декември 20ХХ г. [СП: 

моля, въведете годината, която 

следва да бъде годината на прилагане, 

както е посочено в член 98 + 5 години] 
държавите членки информират 

Комисията за прилагането на 

процедурите за одобрение на типа и 

надзор на пазара, предвидени в 

настоящия регламент. 

1. До 31 декември 2023 г. 

държавите членки информират 

Комисията за прилагането на 

процедурите за одобрение на типа и 

надзор на пазара, предвидени в 

настоящия регламент. 

 

Изменение  153 

Предложение за регламент 

Член 98 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Той се прилага от 1 януари 201X г. Той се прилага от 1 януари 2018 г. 
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