
AM\1180733BG.docx PE621.710v01-00

BG Единство в многообразието BG

22.3.2019 A8-0204/165

Изменение 165
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 2 – параграф 1 – точка 1 б (нова)
Регламент (ЕО) № 1072/2009
Член 1 – параграф 2

Текст в сила Изменение

(1б) Член 1, параграф 2 се заменя 
със следното:

2. В случай на превоз от държава 
членка до трета държава и обратно 
настоящият регламент се прилага за 
частта от пътуването на територията на 
всяка държава членка на транзитно 
преминаване. Той не се прилага за 
частта от пътуването на територията на 
държавата членка, където е извършено 
натоварването или разтоварването, 
докато не бъде сключено съответното 
споразумение между Общността и 
съответната трета държава.

‘2. В случай на превоз от държава 
членка до трета държава и обратно 
настоящият регламент се прилага за 
частта от пътуването на територията на 
всяка държава членка на транзитно 
преминаване. Това транзитно 
пътуване обаче се изключва от 
прилагането на Директивата 
относно командироването на 
работници. Той не се прилага за частта 
от пътуването на територията на 
държавата членка, където е извършено 
натоварването или разтоварването, 
докато не бъде сключено съответното 
споразумение между Общността и 
съответната трета държава.“

Or. en
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BG Единство в многообразието BG

22.3.2019 A8-0204/166

Изменение 166
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 2 – параграф 1 – точка 1 в (нова)
Регламент (ЕО) № 1072/2009
Член 1 – параграф 5 – буква в

Текст в сила Изменение

(1в) в параграф 5 буква в) се заменя 
със следното:

в) превоз на товари с моторни превозни 
средства, чиято максимално допустима 
маса в натоварено състояние, 
включително ремаркетата, не 
превишава 3,5 тона;

в) превоз на товари с моторни превозни 
средства, чиято максимално допустима 
маса в натоварено състояние, 
включително масата на ремаркетата, е 
под 2,4 тона;
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BG Единство в многообразието BG

22.3.2019 A8-0204/167

Изменение 167
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 2 – параграф 1 – точка 1 a (нова)
Регламент (ЕО) № 1072/2009
Член 2 – точка 7 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1a) В член 2 се добавя следната 
буква: 
7a. „транзитно преминаване“ 
означава пътуване с товар на 
превозно средство през една или 
повече държави членки или трети 
държави, при което мястото на 
отпътуване и мястото на 
пристигане не са в съответните 
държави членки или трети държави.

Or. en

Обосновка

Определението е необходимо с цел да се определят правила за командироването на 
водачи в COM(2017)0278.
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BG Единство в многообразието BG

22.3.2019 A8-0204/168

Изменение 168
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 2 – параграф 1 – точка 3 – буква -а (нова)
Регламент (ЕО) № 1072/2009
Член 4 – параграф 1 – буква б а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

-a) в параграф 1 се добавя следната 
буква:
бa) изпълнява международен превоз 
с превозно средство, оборудвано с 
интелигентен тахограф, съгласно 
посоченото в член 3 и в глава II от 
Регламент (ЕС) № 165/2014 на 
Европейския парламент и на 
Съвета1а.“
__________________
1а Регламент (ЕС) № 165/2014 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 4 февруари 2014 г. относно 
тахографите в автомобилния 
транспорт, за отмяна на Регламент 
(ЕИО) № 3821/85 на Съвета относно 
контролните уреди за регистриране 
на данните за движението при 
автомобилен транспорт и за 
изменение на Регламент (ЕО) № 
561/2006 на Европейския парламент и 
на Съвета за хармонизиране на някои 
разпоредби от социалното 
законодателство, свързани с 
автомобилния транспорт (ОВ L 60, 
28.2.2014 г., стр. 1).
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BG Единство в многообразието BG

22.3.2019 A8-0204/169

Изменение 169
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 2 – параграф 1 – точка 5 – буква а
Регламент (ЕО) № 1072/2009
Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. След доставката на товарите, 
превозвани при входящия 
международен превоз от друга държава 
членка или от трета държава в 
приемаща държава членка, на 
посочените в параграф 1 превозвачи на 
товари се разрешава да извършват 
каботажни превози в приемащата 
държава членка или в съседни държави 
членки с едно и също превозно средство 
или — в случай на състав от превозни 
средства — с моторното превозно 
средство от състава. Последното 
разтоварване по време на каботажен 
превоз се извършва в срок от 5 дни от 
последното разтоварване в приемащата 
държава членка по време на входящия 
международен превоз.;

2. След доставката на товарите, 
превозвани при входящия 
международен превоз от друга държава 
членка или от трета държава в 
приемаща държава членка, на 
посочените в параграф 1 превозвачи на 
товари се разрешава да извършват 
каботажни превози в приемащата 
държава членка с едно и също превозно 
средство или – в случай на състав от 
превозни средства – с моторното 
превозно средство от състава. 
Последното разтоварване по време на 
каботажен превоз се извършва в срок от 
три дни от последното разтоварване в 
приемащата държава членка по време на 
входящия международен превоз, при 
условие че това е предвидено в договор 
за извършване на превози;
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BG Единство в многообразието BG

22.3.2019 A8-0204/170

Изменение 170
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 2 – параграф 1 – точка 5 – буква а а (нова)
Регламент (ЕО) № 1072/2009
Член 8 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aа) вмъква се следният параграф:
‘2a. След изтичането на 
тридневния срок, посочен в параграф 
2, на превозвачите на товари не се 
разрешава да извършват каботажни 
превози в същата приемаща държава 
членка със същото превозно средство 
или – в случай на състав от превозни 
средства – с моторното превозно 
средство от състава в срок от 60 часа 
след завръщането си в държавата 
членка на установяване на превозвача 
на товари и докато не извършат нов 
международен превоз, започващ от 
държавата членка на установяване на 
съответното предприятие.“

Or. en
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BG Единство в многообразието BG

22.3.2019 A8-0204/171

Изменение 171
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 2 – параграф 1 – точка 5 – буква в
Регламент (ЕО) № 1072/2009
Член 8 – параграф 4 а 

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Доказателствата, посочени в 
параграф 3, се представят или предават 
на оправомощения инспектор на 
приемащата държава членка при 
поискване и по време на пътната 
проверка. Те могат да бъдат 
представени или предадени по 
електронен път с помощта на 
подлежащ на редактиране 
структуриран формат, който може да се 
ползва директно за съхранение или 
обработка от компютър, като 
например eCMR.* По време на пътната 
проверка на водача се дава възможност 
да се свърже с централното управление, 
ръководителя на транспортната дейност 
или всяко друго лице или субект, които 
могат да предоставят доказателствата, 
посочени в параграф 3.

4a. Доказателствата, посочени в 
параграф 3, се представят или предават 
на оправомощения инспектор на 
приемащата държава членка при 
поискване и по време на пътната 
проверка. Държавите членки 
приемат, че тези доказателства се 
представят или изпращат по 
електронен път, като се използва 
позволяващ редактиране структуриран 
формат, който може да се използва 
непосредствено за съхраняване и 
компютърна обработка, като например 
електронна товарителница съгласно 
Конвенцията за договора за 
международен автомобилен превоз на 
стоки (еCMR). По време на пътната 
проверка на водача се дава възможност 
да се свърже с централното управление, 
ръководителя на транспортната дейност 
или всяко друго лице или субект, които 
могат да предоставят доказателствата, 
посочени в параграф 3.
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BG Единство в многообразието BG

22.3.2019 A8-0204/172

Изменение 172
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 2 – параграф 1 – точка 5 a (нова)
Регламент (ЕО) № 1072/2009
Член 9 – алинея 1 – буква д a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5a) В член 9, параграф 1 се добавя 
следната буква:
„да) заплащането и платения 
годишен отпуск, както е посочено в 
член 3, параграф 1, първа алинея, 
букви б) и в) от Директива 96/71/ЕО 
на Европейския парламент и на 
Съвета1а.
__________________
1а Директива 96/71/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 16 
декември 1996 г. относно 
командироването на работници в 
рамките на предоставянето на услуги 
(OВ L 18, 21.1.1997 г., стр. 1).“
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BG Единство в многообразието BG

22.3.2019 A8-0204/173

Изменение 173
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 2 – параграф 1 – точка 7
Регламент (ЕО) № 1072/2009
Член 10 а – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Проверки Интелигентно осигуряване на 
изпълнението

Or. en
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BG Единство в многообразието BG

22.3.2019 A8-0204/174

Изменение 174
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 2 – параграф 1 – точка 7
Регламент (ЕО) № 1072/2009
Член 10 a – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяка държава членка 
организира проверки по такъв начин, 
че от 1 януари 2020 г. за всяка 
календарна година да се проверяват 
най-малко 2 % от всички каботажни 
превози, извършвани на нейна 
територия. Държавите членки 
увеличават този процент на най-
малко 3 % от 1 януари 2022 г. Базата 
за изчисляване на този процент е 
общата дейност по каботажни 
превози в държавата членка, изразена 
в тонове за километър, през година t-
2, както е отчетена от Евростат.

1. С цел по-нататъшно 
осигуряване на изпълнението на 
задълженията, предвидени в 
настоящата глава, държавите 
членки гарантират, че се прилага 
съгласувана национална стратегия за 
осигуряване на изпълнението на 
тяхна територия. Тази стратегия се 
съсредоточава върху предприятията с 
висока степен на риск, посочени в 
член 9 от Директива 2006/22/ЕО на 
Европейския парламент и на 
Съвета1а.

__________________
1а Директива 2006/22/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 15 март 2006 г. относно 
минималните условия за изпълнение 
на Регламенти (ЕИО) № 3820/85 и 
(ЕИО) № 3821/85 на Съвета относно 
социалното законодателство, 
свързано с дейностите по 
автомобилния транспорт (ОВ L 102, 
11.4.2006 г., стр. 35).
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