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BG Единство в многообразието BG 

11.6.2018 A8-0193/21 

Изменение  21 

Якоп Далунде 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0193/2018 

Клаудия Монтейру де Агиар 

Използване на превозни средства, наети без шофьори, за автомобилен превоз на товари 

COM(2017)0282 – C8-0172/2017 – 2017/0113(COD) 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква б) 

Директива 2006/1/ЕО 

Член 2 – параграф 1а 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1а. Когато превозното средство не е 

регистрирано или пуснато в движение в 

съответствие с правото на държавата 

членка, където наемащото 

превозното средство предприятие е 

установено, държавите членки могат 

да ограничат времето на използване на 

наетото превозно средство на 

територията си. В такъв случай 

обаче държавите членки разрешават 

използването му поне за четири 

месеца в рамките на всяка календарна 

година. 

1а. Независимо от параграф 1, 

когато превозното средство е 

регистрирано или пуснато в движение в 

съответствие със законодателството на 

държава членка, различна от 

държавата членка на неговото 

използване, срокът за използване е 

ограничен до не повече от два периода, 

всеки от по два месеца, в рамките на 

всяка календарна година, като това 

ограничение се посочва във всеки 

приложим договор за наем. 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

 

11.6.2018 A8-0193/22 

Изменение  22 

Якоп Далунде 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0193/2018 

Клаудия Монтейру де Агиар 

Използване на превозни средства, наети без шофьори, за автомобилен превоз на товари 

COM(2017)0282 – C8-0172/2017 – 2017/0113(COD) 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква а – подточка iii (нова) 

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

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 iii) вмъква се следната буква: 

 “аб) „превозното средство е в 

съответствие с последните 

приложими пределни стойности на 

емисиите, определени в 

законодателството на Съюза;“; 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

 

11.6.2018 A8-0193/23 

Изменение  23 

Якоп Далунде 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0193/2018 

Клаудия Монтейру де Агиар 

Използване на превозни средства, наети без шофьори, за автомобилен превоз на товари 

COM(2017)0282 – C8-0172/2017 – 2017/0113(COD) 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 2 

Директива 2006/1/ЕО 

Член 3 – параграф 1 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Държавите членки могат да 

изключат от разпоредбите на 

параграф 1 транспортните операции 

за собствена сметка, извършвани с 

превозни средства с общо разрешено 

тегло в натоварено състояние, по-

голямо от 6 тона. 

Or. en 



 

AM\1155795BG.docx  PE621.672v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

 

11.6.2018 A8-0193/24 

Изменение  24 

Якоп Далунде 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0193/2018 

Клаудия Монтейру де Агиар 

Използване на превозни средства, наети без шофьори, за автомобилен превоз на товари 

COM(2017)0282 – C8-0172/2017 – 2017/0113(COD) 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 3 a (нова) 

Директива 2006/1/ЕО 

Член 5 б (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (3а) Вмъква се следният член: 

 „Член 5б 

 Предприятия, които използват 

наети превозни средства, 

гарантират, че всички водачи, 

използващи наето превозно средство, 

получават необходимата информация 

за тази цел, включително 

информация за наетото превозно 

средство, лизинговите условия и за 

всякакви приложими специални 

ограничения и условия във връзка с 

използването на наети превозни 

средства“. 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

 

11.6.2018 A8-0193/25 

Изменение  25 

Якоп Далунде 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0193/2018 

Клаудия Монтейру де Агиар 

Използване на превозни средства, наети без шофьори, за автомобилен превоз на товари 

COM(2017)0282 – C8-0172/2017 – 2017/0113(COD) 

Предложение за директива 

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

Директива 2006/1/ЕО 

Член 5 в (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (3б) Вмъква се следният член: 

 „Член 5в 

 Санкции 

 Държавите членки гарантират, че 

санкциите, които се прилагат за 

нарушения на настоящата 

директива, са подходящи, ефективни 

и възпиращи“. 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

 

11.6.2018 A8-0193/26 

Изменение  26 

Якоп Далунде 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0193/2018 

Клаудия Монтейру де Агиар 

Използване на превозни средства, наети без шофьори, за автомобилен превоз на товари 

COM(2017)0282 – C8-0172/2017 – 2017/0113(COD) 

Предложение за директива 

Член 1 а (нов) 

Директива 2006/1/ЕО 

Член 6 – параграф 1 – параграф 3 – буква б) – подточка х а) (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 1a 

 Регламент (ЕО) № 1071/2009 се 

изменя, както следва: 

 В член 6, параграф 1, трета алинея, 

буква б) се добавя следната точка: 

 “vа) управляване и използване на 

наети превозни средства;“ 

Or. en 

 

 


