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18.10.2018 A8-0202/142 

Изменение  142 

Георг Майер 

от името на групата ENF 

 

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 

Съображение 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(2) В своето съобщение относно 

Европейска стратегия за мобилност с 

ниски емисии14 Комисията обяви, че ще 

предложи преразглеждане на 

директивата относно таксуването на 

товарни автомобили, за да стане 

възможно диференцирано таксуване 

също въз основа на емисиите на 

въглероден диоксид, както и 

разширяването на някои от нейните 

принципи върху автобусите, както и 

леките и лекотоварните автомобили. 

(2) В своето съобщение относно 

Европейска стратегия за мобилност с 

ниски емисии14 Комисията обяви, че ще 

предложи преразглеждане на 

директивата относно таксуването на 

товарни автомобили, за да стане 

възможно диференцирано таксуване 

също въз основа на емисиите на 

въглероден диоксид. 

_________________ _________________ 

14 COM(2016) 501 final. 14 COM(2016) 501 final. 
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18.10.2018 A8-0202/143 

Изменение  143 

Георг Майер 

от името на групата ENF 

 

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 

Съображение 3 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(3) Всички тежки превозни 

средства оказват значително 

въздействие върху пътната 

инфраструктура и допринасят за 

замърсяването на въздуха, докато 

леките превозни средства са в 

основата на повечето отрицателни 

екологични и социални въздействия на 

пътния транспорт, свързани с 

емисиите и задръстванията. В 

интерес на равното третиране и 

лоялната конкуренция следва да се 

гарантира, че превозните средства, 

които все още не са обхванати от 

рамката, определена в 

Директива 1999/62/ЕО на Европейския 

парламент и на Съвета15 по 

отношение на таксите за изминато 

разстояние и таксите за ползване, ще 

бъдат включени в тази рамка. 

Следователно обхватът на 

посочената директива следва да бъде 

разширен върху тежки превозни 

средства, различни от предвидените 

за превоз на товари, както и леки 

превозни средства, включително леки 

автомобили. 

заличава се 

_________________  

15 Директива 1999/62/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета 
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заплащането на такси от 

тежкотоварни автомобили за 

използване на определени 

инфраструктури (ОВ L 187, 20.7.1999 

г., стр. 42). 
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Изменение  144 

Георг Майер, Мари-Кристин Арнотю 

от името на групата ENF 

 

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 

Съображение 4 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(4) Таксите за ползване на 

основата на време по същността си 

не отразяват точно реално 

породените инфраструктурни 

разходи и по сходни причини не 

въздействат за стимулирането на по-

чисти и по-ефективни транспортни 

дейности или за намаляването на 

задръстванията. Поради това те 

следва да бъдат постепенно заменени 

от такси въз основа на изминато 

разстояние, които са по-справедливи, 

ефикасни и ефективни. 

заличава се 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0202/145 

Изменение  145 

Георг Майер 

от името на групата ENF 

 

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 

Съображение 11 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(11) Леките превозни средства 

пораждат две трети от 

отрицателните въздействия върху 

околната среда и човешкото здраве, 

причинени от автомобилния 

транспорт. Поради това е важно да 

се стимулира използването на 

възможно най-чистите и икономични 

превозни средства чрез диференциране 

на пътните такси на основата на 

коефициентите на съответствие, 

определени в Регламент (ЕС) 2016/427 

на Комисията18, Регламент (ЕС) 

2016/646 на Комисията19 и Регламент 

(ЕС) 2017/xxx на Комисията20. 

заличава се 

_________________  

18 Регламент (ЕС) 2016/427 на 

Комисията от 10 март 2016 г. за 

изменение на Регламент (ЕО) 

№ 692/2008 по отношение на 

емисиите от леки превозни средства 

за превоз на пътници и товари (Евро 

6) (ОВ L 82, 31.3.2016 г., стр. 1—98). 

 

19 Регламент (ЕС) 2016/646 на 

Комисията от 20 април 2016 г. за 

изменение на Регламент (ЕО) 

№ 692/2008 по отношение на 

емисиите от леки превозни средства 

за превоз на пътници и товари (Евро 

6) (ОВ L 109, 26.4.2016 г., стр. 1—22). 
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18.10.2018 A8-0202/146 

Изменение  146 

Георг Майер, Мари-Кристин Арнотю 

от името на групата ENF 

 

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 

Съображение 13 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(13) Задръстванията по пътищата, 

за които всички моторни превозни 

средства допринасят в различна 

степен, представляват разход в 

размер на около 1 % от БВП. 

Значителна част от този разход 

може да бъде отдадена на 

междуградските задръствания. 

Поради това следва да се позволи 

налагането на конкретна такса за 

задръствания, стига тя да се прилага 

спрямо всички категории превозни 

средства. За да бъде ефективна и 

пропорционална, тази такса следва да 

се изчислява въз основа на пределния 

разход от задръстванията и да се 

диференцира според местоположение, 

време и категория на превозното 

средство. За да се увеличи максимално 

положително въздействие на 

таксите за задръствания, 

съответните приходи следва да се 

разпределят за проекти за 

преодоляване на причините за 

проблема. 

заличава се 

Or. en 
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Изменение  147 

Георг Майер, Мари-Кристин Арнотю 

от името на групата ENF 

 

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 

Съображение 14 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(14) Таксите за задръствания 

следва да отразяват пропорционално 

действителните разходи, пряко 

породени от всяко превозно средство 

за другите ползватели на пътя, и 

непряко — за обществото като цяло. 

За да се избегне непропорционалното 

възпрепятстване на свободното 

движение на хора и стоки, тези 

такси следва да бъдат ограничени до 

конкретни размери, отразяващи 

пределните разходи на 

задръстванията при почти пълна 

пропускателна способност, тоест 

когато обемът на трафика 

доближава максималната 

пропускателна способност на пътя. 

заличава се 

Or. en 
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Изменение  148 

Георг Майер 

от името на групата ENF 

 

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 

Съображение 19 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(19) Пътните такси могат да 

мобилизират ресурси, които да 

допринесат за финансирането на 

поддръжката и развитието на 

висококачествена транспортна 

инфраструктура. Поради това е уместно 

държавите членки да бъдат 

стимулирани да използват приходите 

от пътните такси за целта, както и да 

докладват изчерпателно за използването 

на такива приходи. Това следва да 

помогне по-конкретно за 

установяването на евентуални пропуски 

във финансирането, както и да засили 

положителното приемане на пътните 

такси от обществеността. 

(19) Пътните такси могат да 

мобилизират ресурси, които да 

допринесат за финансирането на 

поддръжката и развитието на 

висококачествена транспортна 

инфраструктура. Поради това е уместно 

държавите членки да използват 

приходите от пътните такси за целта, 

както и да имат задължението да 

докладват изчерпателно за използването 

на такива приходи. Приходите от 

таксата за изминато разстояние 

трябва да бъдат инвестирани в 

поддържането на транспортната 

инфраструктура. Това следва да 

помогне по-конкретно за 

установяването на евентуални пропуски 

във финансирането, както и да засили 

положителното приемане на пътните 

такси от обществеността. 

Or. en 
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Изменение  149 

Георг Майер, Мари-Кристин Арнотю 

от името на групата ENF 

 

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 

Съображение 20 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(20) Тъй като целта на 

настоящата директива е по-

специално да гарантира, че 

националните схеми за 

ценообразуване по отношение на 

превозни средства, различни от 

тежкотоварните автомобили, се 

прилагат в съгласувана мрежа, която 

осигурява равно третиране в целия 

Съюз, и тъй като тази цел не може 

да бъде постигната в достатъчна 

степен на ниво държави членки, а 

поради трансграничния характер на 

пътния транспорт и проблемите, 

които настоящата директива 

разглежда, това може да бъде 

постигнато в достатъчна степен на 

равнището на Съюза, Съюзът може 

да приеме мерки в съответствие с 

принципа на субсидиарност, посочен в 

член 5 от Договора за Европейския 

съюз. В съответствие с принципа на 

пропорционалност, уреден в същия 

член, настоящата директива не 

надхвърля необходимото за постигане 

на тази цел. 

заличава се 

Or. en 

 


