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Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно 
периодичните проверки на техническата изправност на моторните превозни 
средства и техните ремаркета и за отмяна на Директива 2009/40/ЕО 
– Ориентационен дебат 

 

 

I. Въведение 

 

1. Предложението за регламент относно периодичните проверки на техническата 

изправност на моторните превозни средства и техните ремаркета и за отмяна на 

Директива 2009/40/ЕО е част от пакета за техническа изправност заедно с регламента 

относно крайпътната техническа проверка на изправността и директивата относно 

документите за регистрация на превозни средства. Пакетът за техническа изправност 

беше представен на Съвета на 13 юли 2012 г. 
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2. Целта на предложението е да се установят актуализирани и хармонизирани правила за 
проверка на техническата изправност на моторните превозни средства и техните 
ремаркета с оглед на подобряването на пътната безопасност и опазването на околната 
среда. Предложението се стреми да допринесе за постигането на целта за намаляване на 
жертвите на пътнотранспортни произшествия наполовина до 2020 г., както е предвидено 
в насоките за политиката в областта на пътната безопасност за периода 2011—2020 г. То 
ще допринесе и за намаляването на емисиите в пътния транспорт, свързани с лошата 
поддръжка на превозните средства.  

 
3. На заседанията си от 7 и 14 септември 2012 г. работна група „Сухопътен транспорт“ 

разгледа оценката на въздействието, придружаваща пакета за техническа изправност. 
Обсъжданията по предложението относно периодичните проверки на техническата 
изправност започнаха на заседанието от 21 септември и продължиха на заседанията от 
28 септември, 5 и 9 октомври 2012 г. Освен това са насрочени две технически заседания 
съответно за 17 и 25 октомври 2012 г. 

 
4. На заседанието си от 17 октомври Корепер разгледа проекта за въпроси, представен от 

председателството с цел структуриране на дебата на министрите, и постигна съгласие да 
измени леко въпросите.  

 
II. Въпроси за ориентационния дебат 
  
5. В контекста на гореизложеното и за да могат подготвителните органи на Съвета да 

постигнат напредък в своята работа по посоченото по-горе предложение, на 
политическо равнище трябва да се разгледат и решат следните въпроси. Ето защо 
министрите се приканват да отговорят на следните два въпроса по време на заседанието 
на Съвета по транспорт, телекомуникации и енергетика на 29 октомври 2012 г.: 

 
Въпрос 1: 
Смятате ли, че предложената от Комисията законодателна(и) инициатива(и) е (са) 
по-добро средство за постигане на достатъчно равнище на хармонизация на 
проверките? 
 
Въпрос 2: 
Смятате ли, че предложеният от Комисията списък с превозните средства, които 
подлежат на периодични проверки на техническата изправност, и предложената 
честота на проверките са най-важните елементи за постигането на основните цели 
на предложението? 

 
 

_________________ 


