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17.10.2018 A8-0202/150 

Изменение  150 

Георг Майер, Мари-Кристин Арнотю 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0202/2018 

Кристин Рево д'Алон Бонфоа 

Заплащане 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 

тежкотоварни автомобили за 

използване на пътни инфраструктури 

Or. en 

Обосновка 

Няма правно основание за включване на леки автомобили в рамките на това 

законодателство. 
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BG Единство в многообразието BG 

 

 

17.10.2018 A8-0202/151 

Изменение  151 

Георг Майер, Мари-Кристин Арнотю 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0202/2018 

Кристин Рево д'Алон Бонфоа 

Заплащане 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 6 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(6) „такса за изминато разстояние“ 

означава определена сума въз основа на 

изминатото разстояние по дадена 

инфраструктура и на типа превозно 

средство, заплащането на която дава 

право на превозното средство да 

използва инфраструктурата; таксата се 

състои от такса за инфраструктура и, 

според случая, такса за задръствания 

или такса за външни разходи, или и 

двете; 

(6) „такса за изминато разстояние“ 

означава определена сума въз основа на 

изминатото разстояние по дадена 

инфраструктура и на типа превозно 

средство, заплащането на която дава 

право на превозното средство да 

използва инфраструктурата; таксата се 

състои от такса за инфраструктура или 

такса за външни разходи, или и двете; 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0202/152 

Изменение  152 

Георг Майер, Мари-Кристин Арнотю 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0202/2018 

Кристин Рево д'Алон Бонфоа 

Заплащане 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 15 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(15) „превозно средство“ означава 

моторно превозно средство с четири или 

повече колела или съчленена 

комбинация от превозни средства, 

предназначени или използвани за превоз 

на пътници или товари; 

(15) „превозно средство“ означава 

моторно превозно средство с четири или 

повече колела или съчленена 

комбинация от превозни средства, 

предназначени или използвани за превоз 

на товари; 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

 

 

17.10.2018 A8-0202/153 

Изменение  153 

Георг Майер 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0202/2018 

Кристин Рево д'Алон Бонфоа 

Заплащане 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 16 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(16) „тежко превозно средство“ 

означава тежкотоварен автомобил или 

автобус; 

(16) „тежко превозно средство“ 

означава тежкотоварен автомобил; 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

 

 

17.10.2018 A8-0202/154 

Изменение  154 

Георг Майер 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0202/2018 

Кристин Рево д'Алон Бонфоа 

Заплащане 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 18 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(18) „автобус“ означава превозно 

средство, предназначено за превоз на 

повече от 8 пътници освен водача и с 

максимално допустима маса, по-

голяма от 3,5 тона 

заличава се 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

 

 

17.10.2018 A8-0202/155 

Изменение  155 

Георг Майер 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0202/2018 

Кристин Рево д'Алон Бонфоа 

Заплащане 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 19 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(19) „лекo превознo средствo“ 

означава лек автомобил, микробус или 

лекотоварeн автомобил; 

заличава се 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

 

 

17.10.2018 A8-0202/156 

Изменение  156 

Георг Майер, Мари-Кристин Арнотю 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0202/2018 

Кристин Рево д'Алон Бонфоа 

Заплащане 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 20 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(20) „лек автомобил“ означава 

превозно средство с четири колела, 

предназначено за превоз на не повече 

от осем пътници освен водача; 

заличава се 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

 

 

17.10.2018 A8-0202/157 

Изменение  157 

Георг Майер, Мари-Кристин Арнотю 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0202/2018 

Кристин Рево д'Алон Бонфоа 

Заплащане 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 21 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(21) „микробус“ означава превозно 

средство, предназначено за превоз на 

повече от осем пътници освен водача 

и с максимална допустима маса, не 

по-голяма от 3,5 тона; 

заличава се 

Or. en 



 

AM\1166458BG.docx  PE624.159v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

 

 

17.10.2018 A8-0202/158 

Изменение  158 

Георг Майер 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0202/2018 

Кристин Рево д'Алон Бонфоа 

Заплащане 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 22 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(22) „лекотоварен автомобил“ 

означава превозно средство, 

предназначено за превоз на товари с 

максимално допустима маса, не по-

голяма от 3,5 тона; 

заличава се 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

 

 

17.10.2018 A8-0202/159 

Изменение  159 

Георг Майер 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0202/2018 

Кристин Рево д'Алон Бонфоа 

Заплащане 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 24 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(24) „превозвач“ означава всяко 

предприятие, което осъществява пътен 

превоз на пътници или стоки; 

(24) „превозвач“ означава всяко 

предприятие, което осъществява пътен 

превоз на стоки; 

Or. en 

 


