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BG Единство в многообразието BG

21.3.2019 A8-0204/120

Изменение 120
Карима Дели
от името на комисията по транспорт и туризъм

Доклад A8-0204/2018
Исмаил Ертуг
Адаптиране към развитието в сектора на автомобилния транспорт
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Предложение за регламент
Съображение 15 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15a) Въвеждането на 
интелигентния тахограф е от 
решаващо значение, тъй като той ще 
даде възможност на 
правоприлагащите органи, които 
извършват крайпътни проверки, да 
откриват нарушения и нередности 
по-бързо и по-ефективно, което ще 
доведе до по-добро прилагане на 
настоящия регламент.
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BG Единство в многообразието BG

21.3.2019 A8-0204/121

Изменение 121
Карима Дели
от името на комисията по транспорт и туризъм

Доклад A8-0204/2018
Исмаил Ертуг
Адаптиране към развитието в сектора на автомобилния транспорт
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Предприятията за превози са 
адресатите на правилата за 
международните превози и съответно 
подлежат на последствията от 
извършените от тях нарушения. За да се 
избегнат злоупотреби от страна на 
предприятията, които договарят 
транспортни услуги от автомобилни 
превозвачи на товари, държавите членки 
следва също така да предвидят санкции 
за товародателите и спедиторите, в 
случай че съзнателно възлагат 
транспортни услуги, при чието 
предоставяне се извършват нарушения 
на разпоредбите на Регламент (ЕО) 
№ 1072/2009.

(16) Предприятията за превози са 
адресатите на правилата за 
международните превози и съответно 
подлежат на последствията от 
извършените от тях нарушения. За да се 
избегнат злоупотреби от страна на 
предприятията, които договарят 
транспортни услуги от автомобилни 
превозвачи на товари, държавите членки 
следва също така да предвидят санкции 
за изпращачите, товародателите, 
спедиторите, изпълнителите и 
подизпълнителите, когато те знаят, 
че при предоставянето на 
възложените от тях транспортни 
услуги се извършват нарушения на 
разпоредбите на Регламент (ЕО) 
№ 1072/2009. Когато предприятията, 
които са страна по договор за 
транспортни услуги, възлагат тези 
услуги на предприятия за превози с 
ниска степен на риск, тяхната 
отговорност следва да бъде намалена.
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BG Единство в многообразието BG

21.3.2019 A8-0204/122

Изменение 122
Карима Дели
от името на комисията по транспорт и туризъм

Доклад A8-0204/2018
Исмаил Ертуг
Адаптиране към развитието в сектора на автомобилния транспорт
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Предложение за регламент
Съображение 16 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16a) Предложеният европейски 
орган по труда [...] има за цел да 
подкрепя и улеснява 
сътрудничеството и обмена на 
информация между компетентните 
национални органи, с оглед на 
ефективното осигуряване на 
изпълнението на приложимото право 
на Съюза. Като подкрепя и улеснява 
осигуряването на изпълнението на 
настоящия регламент, Органът 
може да играе важна роля чрез 
подпомагане на обмена на 
информация между компетентните 
органи, чрез подпомагане на 
държавите членки при изграждането 
на капацитет посредством обмен на 
служители и обучение, както и чрез 
оказване на помощ на държавите 
членки при организирането на 
съвместни проверки. Това ще доведе 
до засилване на взаимното доверие 
между държавите членки, ще подобри 
ефективното сътрудничество между 
компетентните органи и ще 
подпомогне борбата срещу измамите 
и злоупотребите с правилата.
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BG Единство в многообразието BG

21.3.2019 A8-0204/123

Изменение 123
Карима Дели
от името на комисията по транспорт и туризъм

Доклад A8-0204/2018
Исмаил Ертуг
Адаптиране към развитието в сектора на автомобилния транспорт
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Предложение за регламент
Съображение 16 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16б) Законодателството в 
областта на автомобилния 
транспорт следва да бъде укрепено с 
цел да се гарантира добро прилагане и 
изпълнение на Регламент „Рим І“, 
така че трудовите договори да 
отразяват обичайното място на 
работа на служителите. Основните 
правила на Регламент (ЕО) 
№ 1071/2009, които имат за цел да се 
води борба с дружествата паравани и 
да се гарантират подходящи 
критерии за установяване на 
дружества, допълват и са пряко 
свързани с Регламент „Рим І“. 
Необходимо е тези правила да бъдат 
засилени, за да се гарантират 
правата на работниците, когато 
временно работят извън държавата 
на обичайното си място на работа, и 
за да се гарантира лоялна 
конкуренция между предприятията 
за превози.
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BG Единство в многообразието BG

21.3.2019 A8-0204/124

Изменение 124
Карима Дели
от името на комисията по транспорт и туризъм

Доклад A8-0204/2018
Исмаил Ертуг
Адаптиране към развитието в сектора на автомобилния транспорт
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква а – подточка i
Регламент (ЕО) № 1071/2009
Член 1 – параграф 4 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) буква а) се заличава; i) буква а) се заменя със следното:

a) предприятия, които упражняват 
професията автомобилен превозвач 
на товари единствено с моторни 
превозни средства с допустима 
максимална маса в натоварено 
състояние, включително масата на 
ремаркетата, по-малка от 2,4 тона;

aа) предприятия, които упражняват 
професията автомобилен превозвач 
на товари единствено с моторни 
превозни средства с допустима 
максимална маса в натоварено 
състояние, включително масата на 
ремаркетата, под 3,5 тона, които 
извършват изключително превози на 
национално равнище;
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BG Единство в многообразието BG

21.3.2019 A8-0204/125

Изменение 125
Карима Дели
от името на комисията по транспорт и туризъм

Доклад A8-0204/2018
Исмаил Ертуг
Адаптиране към развитието в сектора на автомобилния транспорт
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква а – подточка ii
Регламент (ЕО) № 1071/2009
Член 1 – параграф 4 – буква б – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Всеки автомобилен превоз, за който не 
се получава възнаграждение и който 
не създава приходи, като превоз на 
хора за благотворителни или за 
изцяло лични цели, се счита за превоз с 
нетърговска цел;“;

Всеки автомобилен превоз, чиято цел 
не е да генерира печалба за водача или 
за други лица, например когато 
услугата се предоставя с 
благотворителна или филантропска 
цел, се счита за превоз с нетърговска 
цел;

Or. en

Обосновка

Определението за „превоз с нетърговска цел“ следва да включва извършваните 
превози, при които мотивацията не е търговска печалба. Превозите с чисто 
благотворителна цел, като например обществените автобусни превози, които са 
свързани с някаква форма на финансов принос към превоза, следва да не бъдат 
изключени от това освобождаване.
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BG Единство в многообразието BG

21.3.2019 A8-0204/126

Изменение 126
Карима Дели
от името на комисията по транспорт и туризъм

Доклад A8-0204/2018
Исмаил Ертуг
Адаптиране към развитието в сектора на автомобилния транспорт
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква б
Регламент (ЕО) № 1071/2009
Член 1 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) добавя се следният параграф 6: заличава се
„6. Член 3, параграф 1, букви б) и г) 
и членове 4, 6, 8, 9, 14, 19 и 21 не се 
прилагат към предприятията, които 
упражняват професията 
автомобилен превозвач на товари 
единствено с моторни превозни 
средства с допустима максимална 
маса в натоварено състояние до 3,5 
тона или състави от превозни 
средства с допустима максимална 
маса в натоварено състояние до 3,5 
тона.
Държавите членки могат обаче:
a) да изискват от тези 
предприятия да прилагат някои или 
всички разпоредби, посочени в първа 
алинея;
б) да намалят ограничението, 
посочено в първа алинея, за всички или 
за някои категории автомобилни 
превози.“;
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