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BG Единство в многообразието BG

22.3.2019 A8-0204/261

Изменение 261
Косма Злотовски, Робертс Зиле
от името на групата ECR

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 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Опитът при прилагането на 
Регламент (ЕО) № 1071/200918 и 
Регламент (ЕО) № 1072/200919 показа, 
че има възможност за внасяне на 
подобрение по редица въпроси в 
предвидените в тези регламенти 
правила.

(1) Опитът при прилагането на 
Регламент (ЕО) № 1071/200918 и 
Регламент (ЕО) № 1072/200919 показа, 
че е необходимо по-ефективно 
прилагане по редица въпроси на 
предвидените в тези регламенти 
правила.

__________________ __________________
18 Регламент (ЕО) № 1071/2009 за 
установяване на общи правила относно 
условията, които трябва да бъдат 
спазени за упражняване на професията 
автомобилен превозвач, и за отмяна на 
Директива 96/26/ЕО на Съвета 
(ОВ L 300, 14.11.2009 г., стр. 51).

18 Регламент (ЕО) № 1071/2009 за 
установяване на общи правила относно 
условията, които трябва да бъдат 
спазени за упражняване на професията 
автомобилен превозвач, и за отмяна на 
Директива 96/26/ЕО на Съвета 
(ОВ L 300, 14.11.2009 г., стр. 51).

19 Регламент (ЕО) № 1072/2009 относно 
общите правила за достъп до пазара на 
международни автомобилни превози на 
товари (ОВ L 300, 14.11.2009 г., стр. 72).

19 Регламент (ЕО) № 1072/2009 относно 
общите правила за достъп до пазара на 
международни автомобилни превози на 
товари (ОВ L 300, 14.11.2009 г., стр. 72).
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BG Единство в многообразието BG

22.3.2019 A8-0204/262

Изменение 262
Косма Злотовски, Робертс Зиле
от името на групата ECR

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 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) В допълнение към изискванията, 
посочени в Регламент (ЕО) 
№ 1071/2009, понастоящем държавите 
членки имат право да наложат и други 
изисквания за достъпа до професията 
автомобилен превозвач. Тази 
възможност не се оказа наложително 
необходима и доведе до различия по 
отношение на достъпа. Поради това тя 
следва да бъде премахната.

(3) В допълнение към изискванията, 
посочени в Регламент (ЕО) 
№ 1071/2009, понастоящем държавите 
членки имат право да наложат и други 
изисквания за достъпа до професията 
автомобилен превозвач. Тази 
възможност не се оказа наложително 
необходима и доведе до различия по 
отношение на достъпа, като накърнява 
основните принципи на правилно 
функциониране на единния пазар и 
свободата на предоставяне на услуги. 
Поради това тя следва да бъде 
премахната.
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BG Единство в многообразието BG

22.3.2019 A8-0204/263

Изменение 263
Косма Злотовски, Робертс Зиле
от името на групата ECR

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 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Необходимо е да се гарантира, че 
автомобилните превозвачи, установени 
в дадена държава членка, имат 
действително и постоянно присъствие в 
тази държава членка и осъществяват 
стопанската си дейност оттам. Поради 
това и с оглед на натрупания опит е 
необходимо да се пояснят разпоредбите 
по отношение на действителното и 
трайното установяване.

(4) С цел да се сложи край на 
използването на дружества паравани 
е необходимо да се гарантира, че 
автомобилните превозвачи, установени 
в дадена държава членка, имат 
действително и трайно присъствие в 
тази държава членка и осъществяват 
стопанската си дейност оттам. Поради 
това и с оглед на натрупания опит е 
необходимо да се пояснят разпоредбите 
по отношение на действителното и 
трайното установяване.

Or. en



AM\1180742BG.docx PE621.710v01-00

BG Единство в многообразието BG

22.3.2019 A8-0204/264

Изменение 264
Косма Злотовски, Робертс Зиле
от името на групата ECR

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 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) С оглед на вероятността да 
засегнат значително условията за лоялна 
конкуренция на пазара на автомобилни 
превози на товари, тежките нарушения 
на националните данъчни правила 
следва да бъдат добавени към 
елементите, свързани с оценката на 
добрата репутация.

(6) С оглед на вероятността да 
засегнат значително условията за лоялна 
конкуренция на пазара на автомобилни 
превози на товари, тежките нарушения 
на националните правила, свързани с 
автомобилните превози, следва да 
бъдат добавени към елементите, 
свързани с оценката на добрата 
репутация.
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BG Единство в многообразието BG

22.3.2019 A8-0204/265

Изменение 265
Косма Злотовски, Робертс Зиле
от името на групата ECR

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 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) С оглед на вероятността да 
засегнат значително пазара на 
автомобилни превози на товари, както и 
социалната защита на работниците, 
тежките нарушения на правилата на 
Съюза относно командироването на 
работници и приложимото право към 
договорни задължения следва да бъдат 
добавени към елементите, свързани с 
оценката на добрата репутация.

(7) С оглед на вероятността да 
засегнат значително пазара на 
автомобилни превози на товари, както и 
социалната защита на работниците, 
тежките нарушения на правилата на 
Съюза относно приложимото право към 
договорни задължения следва да бъдат 
добавени към елементите, свързани с 
оценката на добрата репутация.
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BG Единство в многообразието BG

22.3.2019 A8-0204/266

Изменение 266
Косма Злотовски, Робертс Зиле
от името на групата ECR

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 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Предвид значението на лоялната 
конкуренция на пазара при оценката на 
добрата репутация на ръководителите 
на транспортната дейност и 
предприятията за превози следва да се 
вземат предвид нарушенията на 
правилата на Съюза, свързани с този 
въпрос. Предоставянето на правомощия 
на Комисията да определя степента на 
тежест на съответните нарушения 
следва да бъде съответно изяснено.

(8) Предвид значението на лоялната 
конкуренция на единния пазар на ЕС 
при оценката на добрата репутация на 
ръководителите на транспортната 
дейност и предприятията за превози 
следва да се вземат предвид 
нарушенията на правилата на Съюза, 
свързани с този въпрос. Предоставянето 
на правомощия на Комисията да 
определя степента на тежест на 
съответните нарушения следва да бъде 
съответно изяснено.
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BG Единство в многообразието BG

22.3.2019 A8-0204/267

Изменение 267
Косма Злотовски, Робертс Зиле
от името на групата ECR

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 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Информацията за превозвачите, 
съдържаща се в националните 
електронни регистри, следва да бъде 
възможно най-пълна, за да позволява 
на националните органи, отговарящи за 
прилагането на съответните правила, да 
разполагат с достатъчно данни за 
разследваните превозвачи. По-
специално, информацията относно 
регистрационния номер на превозните 
средства на разположение на 
превозвачите, броят на наетите от тях 
служители, класифицирането на 
техния риск и основната им финансова 
информация следва да позволят по-
добро национално и трансгранично 
прилагане на разпоредбите на 
Регламент (ЕО) № 1071/2009 и 
Регламент (ЕО) № 1072/2009. Поради 
това правилата относно националния 
електронен регистър следва да бъдат 
съответно изменени.

(11) Информацията за превозвачите, 
съдържаща се в националните 
електронни регистри, следва да бъде 
поддържана систематично 
изчерпателна и актуална, за да 
позволява на националните органи, 
отговарящи за прилагането на 
съответните правила, да разполагат с 
достатъчно данни за разследваните 
превозвачи. По-специално, 
информацията относно броя на 
превозните средства на разположение на 
превозвачите, броят на наетите от тях 
водачи, класифицирането на техния 
риск и основната им финансова 
информация следва да позволят по-
добро национално и трансгранично 
прилагане на разпоредбите на Регламент 
(ЕО) № 1071/2009 и Регламент (ЕО) 
№ 1072/2009. Поради това правилата 
относно националния електронен 
регистър следва да бъдат съответно 
изменени.
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BG Единство в многообразието BG

22.3.2019 A8-0204/268

Изменение 268
Косма Злотовски, Робертс Зиле
от името на групата ECR

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 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Правилата за вътрешен превоз, 
извършван временно в дадена приемаща 
държава членка от превозвачи, 
установени извън съответната държава 
членка („каботаж“), следва да бъдат 
ясни, прости и лесни за прилагане, като 
същевременно се запази като цяло 
степента на либерализация, постигната 
досега.

(13) Правилата за вътрешен превоз, 
извършван временно в дадена приемаща 
държава членка от превозвачи, 
установени извън съответната държава 
членка („каботаж“), следва да бъдат 
ясни, прости и лесни за прилагане, като 
същевременно се запази стриктно 
степента на либерализация, постигната 
досега.
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BG Единство в многообразието BG

22.3.2019 A8-0204/269

Изменение 269
Косма Злотовски, Робертс Зиле
от името на групата ECR

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Средствата, чрез които 
автомобилните превозвачи могат да 
докажат съответствие с правилата за 
каботажните превози, следва да бъдат 
разяснени. Използването и предаването 
на електронна превозна информация 
следва да се признават като средство, 
което следва да опрости предоставянето 
на съответните доказателства и 
обработката им от компетентните 
органи. Форматът, използван за тази 
цел, следва да гарантира надеждност и 
достоверност. Като се има предвид 
нарастващото използване на ефективен 
електронен обмен на информация в 
областта на транспорта и логистиката, е 
важно да се осигури съгласуваност на 
регулаторните рамки и разпоредби, 
насочени към опростяване на 
административните процедури.

(15) Необходими са по-нататъшна 
цифровизация на сектора и средства 
за обмен на документи, за да се 
осигури гладкото функциониране на 
вътрешния пазар и да се предотврати 
създаването на прекомерна 
административна тежест, поради 
което средствата, чрез които 
автомобилните превозвачи могат да 
докажат съответствие с правилата за 
каботажните превози, следва да бъдат 
разяснени. Използването и предаването 
на електронна превозна информация 
следва да се признават като средство, 
което следва да опрости предоставянето 
на съответните доказателства и 
обработката им от компетентните 
органи. Форматът, използван за тази 
цел, следва да гарантира надеждност и 
достоверност. Като се има предвид 
нарастващото използване на ефективен 
електронен обмен на информация в 
областта на транспорта и логистиката, е 
важно да се осигури съгласуваност на 
регулаторните рамки и разпоредби, 
насочени към опростяване на 
административните процедури.
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BG Единство в многообразието BG

22.3.2019 A8-0204/270

Изменение 270
Косма Злотовски, Робертс Зиле
от името на групата ECR

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

буква а) се заличава; заличава се
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