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23.3.2019 A8-0204/309

Изменение 309
Claudia Țapardel, Петър Курумбашев, Неджми Али, Филиз Хюсменова, Илхан 
Кючюк, Искра Михайлова, Ангел Джамбазки, Андрей Ковачев, Владимир Уручев, 
Ева Майдел, Асим Адемов, Андрей Новаков, Сергей Станишев, Deirdre Clune, 
Момчил Неков, Светослав Христов Малинов, Емил Радев, Roberts Zīle, Zigmantas 
Balčytis, Siegfried Mureşan, Kosma Złotowski, Edward Czesak, Bolesław G. Piecha, 
Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Victor Boştinaru, 
Emilian Pavel, Maria Grapini, Răzvan Popa, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Adam 
Gierek, Maria Gabriela Zoană, Doru-Claudian Frunzulică, Ioan Mircea Paşcu, Claudiu 
Ciprian Tănăsescu, Ramona Nicole Mănescu, Andi Cristea, Renate Weber, Marian-
Jean Marinescu, Daciana Octavia Sârbu, Dan Nica, Damian Drăghici, István Ujhelyi, 
Norica Nicolai

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 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 

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 да се осигури 
минимално равнище на 
професионализация на сектора, работещ 
с моторни превозни средства с 
допустима максимална маса в 
натоварено състояние, включително 
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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 
финансова стабилност следва да 
станат задължителни.

тази на ремаркетата, между 2,4 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 същевременно се избягва 
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.

Or. ro
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23.3.2019 A8-0204/310

Изменение 310
Claudia Țapardel, Петър Курумбашев, Неджми Али, Филиз Хюсменова, Илхан 
Кючюк, Искра Михайлова, Ангел Джамбазки, Андрей Ковачев, Владимир Уручев, 
Ева Майдел, Асим Адемов, Андрей Новаков, Сергей Станишев, Deirdre Clune, 
Момчил Неков, Светослав Христов Малинов, Емил Радев, Roberts Zīle, Zigmantas 
Balčytis, Siegfried Mureşan, Kosma Złotowski, Edward Czesak, Bolesław G. Piecha, 
Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Victor Boştinaru, 
Emilian Pavel, Maria Grapini, Răzvan Popa, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Adam 
Gierek, Maria Gabriela Zoană, Doru-Claudian Frunzulică, Ioan Mircea Paşcu, Claudiu 
Ciprian Tănăsescu, Ramona Nicole Mănescu, Andi Cristea, Renate Weber, Marian-
Jean Marinescu, Daciana Octavia Sârbu, Dan Nica, Damian Drăghici, István Ujhelyi, 
Norica Nicolai

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 води борба срещу 
явлението на т. нар. дружества 
„пощенски кутии“ и да се гарантират 
лоялна конкуренция и 
равнопоставеност в рамките на 
вътрешния пазар, са необходими по-
ясни критерии за установяване, по-
интензивно наблюдение и осигуряване 
на изпълнението, както и по-добро 
сътрудничество между държавите 
членки. Автомобилните превозвачи, 
установени в дадена държава членка, 
следва да имат действително и 
постоянно присъствие в тази държава 
членка и да осъществяват в 
действителност своята стопанска 
дейност на превозвачи и да извършват 
значителни дейности оттам. Поради 
това и с оглед на натрупания опит е 
необходимо да бъдат пояснени и 
засилени разпоредбите по отношение на 
действителното и трайното 
установяване, като същевременно се 
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избягва създаването на прекомерна 
административна тежест.

Or. ro
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23.3.2019 A8-0204/311

Изменение 311
Claudia Țapardel, Петър Курумбашев, Неджми Али, Филиз Хюсменова, Илхан 
Кючюк, Искра Михайлова, Ангел Джамбазки, Андрей Ковачев, Владимир Уручев, 
Ева Майдел, Асим Адемов, Андрей Новаков, Сергей Станишев, Deirdre Clune, 
Момчил Неков, Светослав Христов Малинов, Емил Радев, Roberts Zīle, Zigmantas 
Balčytis, Siegfried Mureşan, Kosma Złotowski, Edward Czesak, Bolesław G. Piecha, 
Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Victor Boştinaru, 
Emilian Pavel, Maria Grapini, Răzvan Popa, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Adam 
Gierek, Maria Gabriela Zoană, Doru-Claudian Frunzulică, Ioan Mircea Paşcu, Claudiu 
Ciprian Tănăsescu, Ramona Nicole Mănescu, Andi Cristea, Renate Weber, Marian-
Jean Marinescu, Daciana Octavia Sârbu, Dan Nica, Damian Drăghici, István Ujhelyi, 
Norica Nicolai

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 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 
максимална маса, включително тази 
на ремаркетата от 2,4 до 3,5 тона и 
извършващи международни превози, 
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 
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.

Or. ro
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23.3.2019 A8-0204/312

Изменение 312
Claudia Țapardel, Петър Курумбашев, Неджми Али, Филиз Хюсменова, Илхан 
Кючюк, Искра Михайлова, Ангел Джамбазки, Андрей Ковачев, Владимир Уручев, 
Ева Майдел, Асим Адемов, Андрей Новаков, Сергей Станишев, Deirdre Clune, 
Момчил Неков, Светослав Христов Малинов, Емил Радев, Roberts Zīle, Zigmantas 
Balčytis, Siegfried Mureşan, Kosma Złotowski, Edward Czesak, Bolesław G. Piecha, 
Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Victor Boştinaru, 
Emilian Pavel, Maria Grapini, Răzvan Popa, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Adam 
Gierek, Maria Gabriela Zoană, Doru-Claudian Frunzulică, Ioan Mircea Paşcu, Claudiu 
Ciprian Tănăsescu, Ramona Nicole Mănescu, Andi Cristea, Renate Weber, Marian-
Jean Marinescu, Daciana Octavia Sârbu, Dan Nica, Damian Drăghici, István Ujhelyi, 
Norica Nicolai

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 
пълна 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 
регистрационния номер на превозните 
средства на разположение на 
превозвачите, броят на наетите от тях 
служители и класифицирането на 
техния риск следва да позволят по-
добро национално и трансгранично 
прилагане на разпоредбите на 
Регламент (ЕО) № 1071/2009 и 
Регламент (ЕО) № 1072/2009, както и 
на други приложими законодателни 
актове на Съюза. Освен това, за да се 
гарантира на длъжностните лица, 
извършващи дейности по 
правоприлагане, включително тези, 
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които извършват крайпътни 
проверки, ясна и пълна информация за 
транспортните оператори, които са 
обект на контрол, те следва да имат 
пряк достъп в реално време до цялата 
съответна информация. Поради това 
националните електронни регистри 
следва да бъдат действително 
оперативно съвместими и данните, 
съдържащи се в тях, следва да бъдат 
пряко достъпни в реално време за 
всички определени длъжностни лица, 
извършващи дейности по 
правоприлагане, от всички държави 
членки. Поради това правилата относно 
националния електронен регистър 
следва да бъдат съответно изменени.

Or. ro
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23.3.2019 A8-0204/313

Изменение 313
Claudia Țapardel, Петър Курумбашев, Неджми Али, Филиз Хюсменова, Илхан 
Кючюк, Искра Михайлова, Ангел Джамбазки, Андрей Ковачев, Владимир Уручев, 
Ева Майдел, Асим Адемов, Андрей Новаков, Сергей Станишев, Deirdre Clune, 
Момчил Неков, Светослав Христов Малинов, Емил Радев, Roberts Zīle, Zigmantas 
Balčytis, Siegfried Mureşan, Kosma Złotowski, Edward Czesak, Bolesław G. Piecha, 
Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Victor Boştinaru, 
Emilian Pavel, Maria Grapini, Răzvan Popa, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Adam 
Gierek, Maria Gabriela Zoană, Doru-Claudian Frunzulică, Ioan Mircea Paşcu, Claudiu 
Ciprian Tănăsescu, Ramona Nicole Mănescu, Andi Cristea, Renate Weber, Marian-
Jean Marinescu, Daciana Octavia Sârbu, Dan Nica, Damian Drăghici, István Ujhelyi, 
Norica Nicolai

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 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 да се избягват празни 
курсове, каботажните превози следва 
да бъдат разрешени в приемащата 
държава членка. 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.

Or. ro
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23.3.2019 A8-0204/314

Изменение 314
Claudia Țapardel, Петър Курумбашев, Неджми Али, Филиз Хюсменова, Илхан 
Кючюк, Искра Михайлова, Ангел Джамбазки, Андрей Ковачев, Владимир Уручев, 
Ева Майдел, Асим Адемов, Андрей Новаков, Сергей Станишев, Deirdre Clune, 
Момчил Неков, Светослав Христов Малинов, Емил Радев, Roberts Zīle, Zigmantas 
Balčytis, Siegfried Mureşan, Kosma Złotowski, Edward Czesak, Bolesław G. Piecha, 
Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Victor Boştinaru, 
Emilian Pavel, Maria Grapini, Răzvan Popa, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Adam 
Gierek, Maria Gabriela Zoană, Doru-Claudian Frunzulică, Ioan Mircea Paşcu, Claudiu 
Ciprian Tănăsescu, Ramona Nicole Mănescu, Andi Cristea, Renate Weber, Marian-
Jean Marinescu, Daciana Octavia Sârbu, Dan Nica, Damian Drăghici, István Ujhelyi, 
Norica Nicolai

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) Ефективното и ефикасно 
прилагане на правилата е 
предпоставка за лоялна конкуренция 
на вътрешния пазар. По-
нататъшната цифровизация на 
инструментите за правоприлагане е 
от съществено значение за 
освобождаването на капацитет за 
правоприлагане, за намаляването на 
ненужната административна 
тежест върху международните 
превозвачи, и по-специално върху 
МСП, за по-ефективното насочване 
на вниманието към високорисковите 
превозвачи и за разкриването на 
измамни практики. За да може 
транспортните документи да 
престанат да бъдат на хартиен 
носител, използването на електронни 
документи в бъдеще следва да се 
превърне в правило, особено 
електронната товарителница 
съгласно Конвенцията за договора за 
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международен автомобилен превоз на 
стоки (eCMR). 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 все 
по-честото 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.

Or. ro
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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 изпълнението на тези услуги 
на предприятия за превози с ниска 
степен на риск, тяхната 
отговорност следва да бъде намалена.
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