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BG Единство в многообразието BG

21.3.2019 A8-0204/297

Изменение 297
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
от името на групата ECR

Доклад A8-0204/2018
Ismail Ertug
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 16
Регламент (ЕО) № 1071/2009
Член 26 – параграф 3 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) броя на превозните средства с 
допустима максимална маса в 
натоварено състояние до 3,5 тона, 
регистрирани в държавата членка през 
всяка календарна година;

б) броя на моторните 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, регистрирани в държавата 
членка през всяка календарна година;
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BG Единство в многообразието BG

21.3.2019 A8-0204/298

Изменение 298
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
от името на групата ECR

Доклад A8-0204/2018
Ismail Ertug
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 16
Регламент (ЕО) № 1071/2009
Член 26 – параграф 3 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) общия брой на превозните 
средства с допустима максимална маса 
в натоварено състояние до 3,5 тона, 
регистрирани в държавата членка към 
31 декември всяка година;

в) общия брой на моторните 
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, регистрирани в 
държавата членка към 31 декември 
всяка година;
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BG Единство в многообразието BG

21.3.2019 A8-0204/299

Изменение 299
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
от името на групата ECR

Доклад A8-0204/2018
Ismail Ertug
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 16
Регламент (ЕО) № 1071/2009
Член 26 – параграф 3 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) очаквания дял на моторните 
превозни средства с допустима 
максимална маса в натоварено 
състояние до 3,5 тона или съставите 
от превозни средства с допустима 
максимална маса в натоварено 
състояние до 3,5 тона от общата дейност 
по автомобилни превози на всички 
превозни средства, регистрирани в 
държавата членка, разделен на 
вътрешни, международни и каботажни 
превози.

г) очаквания дял на моторните 
превозни средства с допустима маса в 
натоварено състояние, включително 
масата на ремаркетата, между 2,8 и 
3,5 тона, както и на моторните 
превозни средства с допустима маса в 
натоварено състояние под 2,8 тона от 
общата дейност по автомобилни 
превози на всички превозни средства, 
регистрирани в държавата членка, 
разделен на вътрешни, международни и 
каботажни превози.
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BG Единство в многообразието BG

21.3.2019 A8-0204/300

Изменение 300
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
от името на групата ECR

Доклад A8-0204/2018
Ismail Ertug
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 16
Регламент (ЕО) № 1071/2009
Член 26 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4.  Въз основа на информацията, 
събрана от Комисията по параграф 3, и 
на допълнителни доказателства най-
късно до 31 декември 2024 г. Комисията 
представя на Европейския парламент и 
на Съвета доклад за развитието на 
общия брой 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, с 
които се извършват вътрешни и 
международни автомобилни превози. 
Въз основа на този доклад тя 
преразглежда дали е необходимо да се 
предложат допълнителни мерки.

4. Въз основа на информацията, 
събрана от Комисията по параграф 3, и 
на допълнителни доказателства най-
късно до 31 декември 2024 г. Комисията 
представя на Европейския парламент и 
на Съвета доклад за развитието на 
общия брой моторни превозни средства 
с допустима маса в натоварено 
състояние, включително масата на 
ремаркетата, между 2,8 и 3,5 тона, с 
които се извършват автомобилни 
превози. Въз основа на този доклад тя 
преразглежда дали е необходимо да се 
предложат допълнителни мерки.
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BG Единство в многообразието BG

21.3.2019 A8-0204/301

Изменение 301
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
от името на групата ECR

Доклад A8-0204/2018
Ismail Ertug
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 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 10 дни от 
последното разтоварване в приемащата 
държава членка по време на входящия 
международен превоз.
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