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BG Единство в многообразието BG 

17.10.2018 A8-0202/133 

Изменение  133 

Михаел Крамер 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0202/2018 

Кристин Рево д'Алон Бонфоа 

Заплащането на такси от тежкотоварни автомобили за използване на определени 

инфраструктури 

(COM(2017)0275 – C8-0171/2017 – 2017/0114(COD)) 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 1 

Директива 1999/62/ЕО 

Заглавие 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

„Директива 1999/62/ЕО на Европейския 

парламент и на Съвета от 17 юни 1999 г. 

относно заплащането на такси от 

превозни средства за използване на 

пътни инфраструктури“; 

„Директива 1999/62/ЕО на Европейския 

парламент и на Съвета от 17 юни 1999 г. 

относно заплащането на такси от 

превозни средства за използване на 

пътни инфраструктури, както и за 

интернализация на външните 

разходи“; 

 

Or. en 

Обосновка 

Промяната на заглавието по-добре допълва въпросите, повдигнати в предложеното 

законодателство. 
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BG Единство в многообразието BG 

 

17.10.2018 A8-0202/134 

Изменение  134 

Михаел Крамер 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0202/2018 

Кристин Рево д'Алон Бонфоа 

Заплащането на такси от тежкотоварни автомобили за използване на определени 

инфраструктури 

(COM(2017)0275 – C8-0171/2017 – 2017/0114(COD)) 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 2 

Директива 1999/62/ЕО 

Член 2 – параграф 1 – точка 2 – буква в а) (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 ва) съществуващи подобрения на 

инфраструктурата на мостове и 

тунели в интерес на безопасността; 

Or. en 

Обосновка 

Използването на приходите за подобряване на безопасността на съществуващите 

тунели и мостове ще допринесе за избягване на по-големи инвестиции, ако мярката 

бъде предприета твърде късно. 
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BG Единство в многообразието BG 

 

17.10.2018 A8-0202/135 

Изменение  135 

Михаел Крамер 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0202/2018 

Кристин Рево д'Алон Бонфоа 

Заплащането на такси от тежкотоварни автомобили за използване на определени 

инфраструктури 

(COM(2017)0275 – C8-0171/2017 – 2017/0114(COD)) 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 2 

Директива 1999/62/ЕО 

Член 2 – параграф 1 – точка 8 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(8) „такса за външни разходи“ 

означава такса, налагана с цел 

възстановяване на разходите, направени 

в дадена държава членка във връзка със 

замърсяването на въздуха и/или 

шумовото замърсяване, причинени от 

трафика; 

(8) „такса за външни разходи“ 

означава такса, налагана с цел 

възстановяване на разходите, направени 

в дадена държава членка във връзка със 

замърсяването на въздуха и/или 

шумовото замърсяване, причинени от 

трафика, както и изменението на 

климата и произшествията; 

Or. en 

Обосновка 

Тъй като най-голямата част от външните разходи във връзка с трафика са причинени 

от изменението на климата и произшествията, те следва да бъдат упоменати в това 

определение. 
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BG Единство в многообразието BG 

 

17.10.2018 A8-0202/136 

Изменение  136 

Михаел Крамер 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0202/2018 

Кристин Рево д'Алон Бонфоа 

Заплащането на такси от тежкотоварни автомобили за използване на определени 

инфраструктури 

(COM(2017)0275 – C8-0171/2017 – 2017/0114(COD)) 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 2 

Директива 1999/62/ЕО 

Член 2 – параграф 1 – точка 12 a (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (12а) „разходи във връзка с 

изменението на климата, причинено 

от трафика“ означава стойността 

на вредите, причинени от 

изменението на климата, като 

например екстремните 

метеорологични условия, както и 

мерките за намаляване на вредите, 

причинени от изменението на 

климата. 

Or. en 

Обосновка 

Това определение е необходимо поради основанията, посочени в изменението на 

определението в точка 8. 
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BG Единство в многообразието BG 

 

17.10.2018 A8-0202/137 

Изменение  137 

Михаел Крамер 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0202/2018 

Кристин Рево д'Алон Бонфоа 

Заплащането на такси от тежкотоварни автомобили за използване на определени 

инфраструктури 

(COM(2017)0275 – C8-0171/2017 – 2017/0114(COD)) 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 2 

Директива 1999/62/ЕО 

Член 2 – параграф 1 – точка 12 б (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (12б) „разходи за произшествия“ 

означава разходите във връзка със 

смъртни случаи и тежки 

наранявания, които са причинени от 

пътнотранспортни произшествия и 

не са покрити от застраховка. 

Or. en 

Обосновка 

Тези разходи за произшествия са важна част от външните разходи и следователно 

трябва да бъдат определени. 



 

AM\1166532BG.docx  PE624.159v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

 

17.10.2018 A8-0202/138 

Изменение  138 

Михаел Крамер 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0202/2018 

Кристин Рево д'Алон Бонфоа 

Заплащането на такси от тежкотоварни автомобили за използване на определени 

инфраструктури 

(COM(2017)0275 – C8-0171/2017 – 2017/0114(COD)) 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 5 

Директива 1999/62/ЕО 

Член 7 в – параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Таксата за външни разходи във 

връзка със замърсяването на въздуха, 

причинено от трафика, не се отнася 

за тежки превозни средства, които 

отговарят на най-строгите EURO 

стандарти за емисии. 

заличава се 

Първата алинея престава да се 

прилага четири години след датата 

на влизане в сила на правилата, с 

които са въведени тези стандарти. 

 

Or. en 

Обосновка 

Дори най-строгите EURO стандарти за емисии водят до външни разходи в резултат 

на емисиите на парникови газове, шума, замърсяването на въздуха и произшествията. 
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BG Единство в многообразието BG 

 

17.10.2018 A8-0202/139 

Изменение  139 

Михаел Крамер 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0202/2018 

Кристин Рево д'Алон Бонфоа 

Заплащането на такси от тежкотоварни автомобили за използване на определени 

инфраструктури 

(COM(2017)0275 – C8-0171/2017 – 2017/0114(COD)) 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 7 

Директива 1999/62/ЕО 

Член 7 ж – параграф 4 – алинея 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

В срок от една година след като 

Комисията публикува официалните 

данни за емисиите на СО2 съгласно 

Регламент (ЕС) …/…*****, тя приема 

делегиран акт в съответствие с 

член 9д, за да определи референтните 

стойности на емисиите на СО2, както и 

подходяща категоризация на 

съответните тежки превозни средства. 

В срок от една година след като 

Комисията публикува официалните 

данни за емисиите на СО2 съгласно 

Регламент (ЕС) …/…*****, тя предлага, 

в рамките на обикновената 

законодателна процедура, да определи 

референтните стойности на емисиите на 

СО2, както и подходяща категоризация 

на съответните тежки превозни 

средства, като отчита мерките за 

намаляване на щетите, причинени от 

изменението на климата, както и 

разходите, причинени от самото 

изменение на климата, като 

например екстремните 

метеорологични условия, както и 

технологиите за намаляване на 

емисиите. 

Or. en 

Обосновка 

Този аспект на екстернализация на външните разходи, свързани с изменението на 

климата, е решение със силно изразен политически характер и по тази причина 

трябва да бъде взето чрез обикновената процедура. Трябва да бъдат включени 

различните аспекти, които пораждат тези разходи. 
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BG Единство в многообразието BG 

 

17.10.2018 A8-0202/140 

Изменение  140 

Михаел Крамер 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0202/2018 

Кристин Рево д'Алон Бонфоа 

Заплащането на такси от тежкотоварни автомобили за използване на определени 

инфраструктури 

(COM(2017)0275 – C8-0171/2017 – 2017/0114(COD)) 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 7 

Директива 1999/62/ЕО 

Член 7 ж – параграф 4 – алинея 2 а (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Успоредно и в рамките на същата 

процедура като тази за емисиите на 

CO2, посочена в настоящия член, 

Комисията предлага да се определят 

референтни стойности за 

пътнотранспортните произшествия, 

като се вземат предвид смъртните 

случаи и тежките наранявания. 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

 

17.10.2018 A8-0202/141 

Изменение  141 

Михаел Крамер 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0202/2018 

Кристин Рево д'Алон Бонфоа 

Заплащането на такси от тежкотоварни автомобили за използване на определени 

инфраструктури 

(COM(2017)0275 – C8-0171/2017 – 2017/0114(COD)) 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 10 

Директива 1999/62/ЕО 

Член 7 и – параграф 2 – букви б и в, и параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(10) Член 7и се изменя, както 

следва: 

заличава се 

а) в параграф 2 букви б) и в) се 

заменят със следното: 

 

„б) такива отстъпки или 

намаления отразяват реални 

спестявания на административните 

разходи за обработката на редовните 

ползватели в сравнение със 

случайните ползватели; 

 

в) такива отстъпки или 

намаления не надхвърлят 13% от 

таксата за инфраструктура, 

заплащана от еквивалентни превозни 

средства, които нямат право на 

отстъпка или намаление. 

 

б) параграф 3 се изменя, както 

следва: 

 

„3. При условията, установени в 

член 7ж, параграф 1, буква б) и 

параграф 5, когато се отнася за 

специфични проекти от голямо 

европейско значение, посочени в 

приложение I към Регламент (ЕС) № 

1315/2013, размерът на таксите за 

изминато разстояние може да 

 



 

AM\1166532BG.docx  PE624.159v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

подлежи на други форми на промяна с 

цел да се осигури търговската 

жизнеспособност на тези проекти, 

когато те са подложени на пряка 

конкуренция с други видове 

транспорт. Получената структура 

на таксите трябва да бъде линейна, 

пропорционална, да бъде публично 

разгласена и да бъде достъпна за 

всички ползватели при едни и същи 

условия, и да не води до допълнителни 

разходи, които да се прехвърлят върху 

други ползватели под формата на по-

високи ТОЛ такси.“; 

Or. en 

Обосновка 

Предложеният от Комисията текст отслабва ефективността на директивата. 

 

 


