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Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я
НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Проект



З  А  К  О  Н


за ратифициране на Споразумението между Република България, Република Хърватия, Унгария и Република Австрия относно улесняване на трансграничното изпълнение на финансови санкции във връзка с нарушения на правилата за движение по пътищата



Член единствен. Ратифицира Споразумението между Република България, Република Хърватия, Унгария и Република Австрия относно улесняване на трансграничното изпълнение на финансови санкции във връзка с нарушения на правилата за движение по пътищата, подписано на 11 октомври 2012 г. в Матрахаза, Унгария.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание на ……………… 2013 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
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М О Т И В И

към проекта на Закон за ратифициране на Споразумението между Република България, Република Хърватия, Унгария и Република Австрия относно улесняване на трансграничното изпълнение на финансови санкции във връзка с нарушения на правилата за движение по пътищата



Споразумението между Република България, Република Хърватия, Унгария и Република Австрия относно улесняване на трансграничното изпълнение на финансови санкции във връзка с нарушения на правилата за движение по пътищата беше подписано на 11 октомври 2012 г. в Матрахаза, Унгария.
Споразумението има за цел да обезпечи възможността за практическо изпълнение на взаимното изпълнение на финансови санкции за пътни нарушения, извършени в държава, различна от държавата на регистрацията.
Съгласно споразумението договарящите страни си сътрудничат за трансграничното изпълнение на санкции за нарушения, застрашаващи пътната безопасност, посочени в чл. 2 от Директива 2011/82/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. за улесняване на трансграничния обмен на информация относно пътнотранспортни нарушения, свързани с безопасността по пътищата (Директивата).
Пътните нарушения, за които се отнася директивата, са:
- превишена скорост;
- неизползване на предпазен колан;
- неспиране на червен сигнал на светофара;
- управление на моторно превозно средство след употреба на алкохол;
- управление на моторно превозно средство след употреба на упойващи вещества;
- неспазване на изискването за носене на предпазен шлем;
- използване на забранена лента за движение;
- незаконно използване на мобилен телефон или други комуникационни средства по време на шофиране.
Директивата предвижда сътрудничество при обмена на информация за определените категории пътни нарушения, така че да се улесни реалното прилагане на наложените санкции.
Споразумението урежда по-висок стандарт на сътрудничество, като предвижда самото трансгранично изпълнение на санкциите за тези категории пътни нарушения.
Съгласно споразумението изпълнението на финансови санкции няма да преминава през етап на съдебно признаване в договарящата страна по регистрация на моторното превозно средство, поради което, за да влезе в сила, е необходимо споразумението да бъде ратифицирано от Народното събрание със закон на основание чл. 85, ал. 1, т. 7 от Конституцията на Република България.
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