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Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Досега и освен ако е предвидено 
друго в националното законодателство, 
правилата за достъп до професията 
автомобилен превозвач не се прилагаха 
за предприятия, 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, който 
не превишава това ограничение. Броят 
на тези предприятия, които извършват 
както вътрешни, така и 
международни превози, нараства. В 
резултат на това няколко държави 
членки взеха решение да прилагат към 
тези предприятия правилата за достъп 
до професията автомобилен превозвач, 
предвидени в Регламент (ЕО) 
№ 1071/2009. За да се осигури 
минимално равнище на 
професионализация на сектора, работещ 
с превозни средства с допустима 
максимална маса в натоварено 
състояние до 3,5 тона, посредством 
общи правила и по този начин да се 
сближат условията за конкуренция 
между всички превозвачи, тази 
разпоредба следва да бъде заличена, 
докато изискванията по отношение 
на действителното и трайното 
установяване и необходимата 

(2) Досега и освен ако е предвидено 
друго в националното законодателство, 
правилата за достъп до професията 
автомобилен превозвач не се прилагаха 
за предприятия, които упражняват 
професията автомобилен превозвач на 
товари единствено с моторни превозни 
средства с допустима максимална маса в 
натоварено състояние, включително 
тази на ремаркетата, до 3,5 тона. 
Броят на тези предприятия нараства. В 
резултат на това няколко държави 
членки взеха решение да прилагат към 
тези предприятия правилата за достъп 
до професията автомобилен превозвач, 
предвидени в Регламент (ЕО) 
№ 1071/2009. За да се избегнат 
евентуални пропуски и за да се осигури 
минимално равнище на 
професионализация на сектора, работещ 
с моторни превозни средства с 
допустима маса в натоварено състояние, 
включително масата на 
ремаркетата, между 2,8 и 3,5 тона за 
международни превози, посредством 
общи правила и по този начин да се 
сближат условията за конкуренция 
между всички превозвачи, 
изискванията за упражняване на 
професията автомобилен превозвач 
следва да се прилагат по еднакъв 
начин, като се избягва налагането на 
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финансова стабилност следва да 
станат задължителни.

несъразмерна административна 
тежест. Тъй като настоящият 
регламент се прилага само за 
предприятия, превозващи стоки за 
чужда сметка или срещу 
възнаграждение, предприятията, 
извършващи транспортни операции 
за собствена сметка, не попадат в 
обхвата на разпоредбата.
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Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) 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, който не 
превишава това ограничение, следва 
да имат минимално равнище на 
финансова стабилност, за да гарантират, 
че разполагат със средствата да 
извършват превозите на стабилна и 
дългосрочна основа. Тъй като обаче 
въпросните превози обикновено са с 
ограничен мащаб, съответните 
изисквания следва да бъдат по-
облекчени от онези, приложими за 
превозвачите, използващи превозни 
средства или състави от превозни 
средства над това ограничение.

(10) Предприятията, които 
упражняват професията автомобилен 
превозвач на товари единствено с 
моторни превозни средства с допустима 
маса в натоварено състояние, 
включително масата на 
ремаркетата, между 2,8 и 3,5 тона и 
които извършват международни 
превози, следва да имат минимална 
финансова стабилност, за да гарантират, 
че разполагат със средствата да 
извършват превозите на стабилна и 
дългосрочна основа. Тъй като обаче 
извършваните с тези превозни 
средства превози обикновено са с 
ограничен мащаб, съответните 
изисквания следва да бъдат по-
облекчени от онези, приложими за 
превозвачите, използващи превозни 
средства или състави от превозни 
средства над това ограничение.
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Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) За тази цел и за да се улеснят 
проверките и се премахне 
несигурността, следва да се премахне 
ограничаването на броя на каботажните 
превози след международен превоз, 
докато броят на дните, които са на 
разположение за такива превози, 
следва да бъде намален.

(14) За тази цел и за да се улеснят 
проверките и се премахне 
несигурността, следва да се премахне 
ограничаването на броя на каботажните 
превози след международен превоз.
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Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква а
Регламент (ЕО) № 1071/2009
Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

За да бъде изпълнено изискването, 
предвидено в член 3, параграф 1, буква 
в), дадено предприятие трябва 
неизменно да може по всяко време на 
счетоводната година да посреща своите 
финансови задължения. Предприятието 
доказва чрез годишните си счетоводни 
отчети, заверени от одитор или 
надлежно акредитирано лице, че всяка 
година разполага със собствен капитал, 
възлизащ най-малко на 9 000 EUR, 
когато се използва само едно превозно 
средство, и на 5 000 EUR — за всяко 
следващо използвано превозно 
средство. 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, доказват чрез 
годишните си счетоводни отчети, 
заверени от одитор или надлежно 
акредитирано лице, че всяка година 
разполагат със собствен капитал, 
възлизащ най-малко на 1 800 EUR, 
когато използват само едно превозно 

За да бъде изпълнено изискването, 
предвидено в член 3, параграф 1, буква 
в), дадено предприятие трябва 
неизменно да може по всяко време на 
счетоводната година да посреща своите 
финансови задължения. Предприятието 
доказва чрез годишните си счетоводни 
отчети, заверени от одитор или 
надлежно акредитирано лице, че всяка 
година разполага със собствен капитал, 
възлизащ най-малко на 9 000 EUR, 
когато се използва само едно превозно 
средство, на 5 000 EUR — за всяко 
следващо използвано превозно средство 
с допустима маса в натоварено 
състояние, включително масата на 
ремаркетата, над 3,5 тона, и на 900 
EUR за всяко следващо превозно 
средство с допустима маса в 
натоварено състояние, включително 
масата на ремаркетата, между 2,8 и 
3,5 тона. Предприятията, които 
упражняват професията автомобилен 
превозвач на товари единствено с 
моторни превозни средства с допустима 
маса в натоварено състояние, 
включително масата на 
ремаркетата, между 2,8 и 3,5 тона, 
доказват чрез годишните си счетоводни 
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средство, и на 900 EUR – за всяко 
следващо използвано превозно 
средство.;

отчети, заверени от одитор или 
надлежно акредитирано лице, че всяка 
година разполагат със собствен капитал, 
възлизащ най-малко на 1 800 EUR, 
когато използват само едно превозно 
средство, и на 900 EUR – за всяко 
следващо използвано превозно 
средство;

Or. en
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Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 16
Регламент (ЕО) № 1071/2009
Член 26 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Всяка година държавите членки 
изготвят доклад за използването на 
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 и го представят 
на Комисията до 30 юни на годината 
след края на отчетния период. Този 
доклад включва:

3. На всеки две години държавите 
членки изготвят доклад за използването 
на моторни превозни средства с 
допустима маса в натоварено състояние, 
включително тази на ремаркетата, 
между 2,8 и 3,5 тона, с които се 
извършват международни превози и 
които са установени на тяхна 
територия, и го представят на 
Комисията до 30 юни на годината след 
края на отчетния период. Този доклад 
включва:

Or. en



AM\1180745BG.docx PE621.710v01-00

BG Единство в многообразието BG

21.3.2019 A8-0204/296

Изменение 296
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
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
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Текст, предложен от Комисията Изменение

a) броя на предприятията, на които 
са издадени разрешения да 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;

a) броя на предприятията, на които 
са издадени разрешения да упражняват 
професията автомобилен превозвач на 
товари единствено с моторни превозни 
средства с допустима маса в натоварено 
състояние, включително масата на 
ремаркетата, между 2,8 и 3,5 тона, с 
които се извършват международни 
превози;

Or. en


