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Изменение  25 

Карима Дели 

 

Предложение за регламент 

Съображение 1а (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (1a) Като има предвид, че 

председателят на Европейската 

комисия Жан-Клод Юнкер спомена 

предвижданото създаване на 

Европейски орган по въпросите на 

трудовия пазар в речта си за 

състоянието на Съюза през 2017 г. 

Or. en 

 

Изменение  26 

Георги Пирински 

 

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 

заличава се 
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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 финансова стабилност 

следва да станат задължителни. 

Or. en 

 

Изменение  27 

Йерун Ленарс 

 

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, които не 

превишават 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 

(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, които не 

превишават 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. 
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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 финансова стабилност 

следва да станат задължителни. 

Or. nl 

 

Изменение  28 

Хелга Стивънс 

 

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, които не 

превишават 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 

(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, които не 

превишават това ограничение. Броят на 

тези предприятия нараства, по-

специално на националните пазари на 

превози, поради използването на леки 

търговски превозни средства в 

градовете и за по-кратки маршрути. 

Въпреки това за предприятията, 

извършващи международни превози, е 

целесъобразно изискванията по 

отношение на действителното и 

трайното установяване и необходимата 

финансова стабилност да станат 

задължителни. Това ще позволи 
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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 

финансова стабилност следва да станат 

задължителни. 

постигането на по-лоялна 

конкуренция на вътрешния пазар, без 

да се налагат ненужни 

административни и финансови 

тежести на предприятията за 

превози, особено на МСП. 

Or. nl 

 

Изменение  29 

Мара Бицото 

 

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, 

(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, които не 

превишават това ограничение. Броят 

на тези предприятия, които извършват 

както вътрешни, така и международни 

превози, нараства. За да се осигури 

професионализацията на сектора 

посредством общи правила, е 

необходимо да се разширят по 

пропорционален и 

недискриминационен начин всички 

изисквания за достъп до професията 

автомобилен превозвач, така че да 

бъдат обхванати и предприятията, 

които работят единствено с 

моторни превозни средства с 

допустима максимална маса в 
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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. 

натоварено състояние до 3,5 тона или 

състави от превозни средства, които 

не превишават това ограничение. 

Or. it 

 

Изменение  30 

Жером Лаврийо, Жофроа Дидие, Елизабет Морен-Шартие, Ан Сандер, Рено 

Мюзелие, Франк Пруст 

 

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 

(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, които 

не превишават 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 
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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. 

начин да се гарантират условия за 

лоялна и справедлива конкуренция 

между всички превозвачи в този 

сектор, тази разпоредба следва да 

бъде заличена, докато изискванията 

по отношение на действителното и 

трайното установяване и 

необходимата финансова стабилност 

следва да станат задължителни за 

всички превозни средства, използвани 

за международни автомобилни и 

каботажни превози, независимо от 

масата им. 

Or. fr 

 

Изменение  31 

Шон Саймън, Оле Кристенсен, Евелин Регнер, Рори Палмър, Гийом Балас, 

Михаел Детйен, Алекс Майер, Клаудиу Чиприан Тънъсеску 

 

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 

(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, които не 

превишават това ограничение. 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 осигури 

минимално равнище на 

професионализация на сектора, работещ 

с превозни средства с допустима 

максимална маса в натоварено 
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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 

финансова стабилност следва да 

станат задължителни. 

състояние до 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. 

Or. en 

 

Изменение  32 

Жорж Бах 

 

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 

(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, които не 

превишават 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 
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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. 

общи правила и по този начин да се 

сближат условията за конкуренция 

между всички превозвачи, изискванията 

за достъп до професията следва да 

станат задължителни за превозвачите, 

използващи превозни средства с 

допустима максимална маса в 

натоварено състояние между 2,4 и 3,5 

тона, ангажирани в международни 

превози. 

Or. en 

Обосновка 

Леките търговски превозни средства, използвани за международни превози, с тегло 

между 2,4 и 3,5 тона, са включени в обхвата на регламента, за да се гарантират 

условия на равнопоставеност за тежките и леките търговски превозни средства. 

Поради това следва да се прилагат и четирите изисквания за упражняване на 

професията автомобилен превозвач. 

 

Изменение  33 

Доминик Мартен, Жоел Мeлен 

 

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 

(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, които не 

превишават 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 
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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 

финансова стабилност следва да станат 

задължителни. 

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 

финансова стабилност следва да станат 

задължителни за предприятията, 

които извършват международни 

превози. 

Or. fr 

 

Изменение  34 

Карима Дели, Тери Райнтке 

от името на групата Verts/ALE 

 

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 

(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, които не 

превишават 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 
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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 

финансова стабилност следва да станат 

задължителни. 

автомобилен превозвач, предвидени в 

Регламент (ЕО) № 1071/2009. За да се 

поясни обхватът на регламента и да 

се избегнат пропуски, както и 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 

финансова стабилност следва да станат 

задължителни. 

Or. en 

 

Изменение  35 

Мара Бицото 

 

Предложение за регламент 

Съображение 2а (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (2а) Що се отнася до изискването 

за финансова стабилност на 

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, които не 

превишават това ограничение, се 

счита, че сумите трябва да вземат 

предвид, в допълнение към броя на 

превозните средства, и принципа на 

пропорционалност, свързан с размера 

на предприятието. 

Or. it 
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Изменение  36 

Шон Саймън, Оле Кристенсен, Рори Палмър, Алекс Майер, Клаудиу Чиприан 

Тънъсеску, Михаел Детйен, Евелин Регнер 

 

Предложение за регламент 

Съображение 2а (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (2a) В своята оценка на 

въздействието Комисията оценява 

икономиите за предприятията на 2,7 

– 5,2 млрд. евро за периода 2020 – 

2035 г. 

Or. en 

 

Изменение  37 

Йерун Ленарс 

 

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. 

Or. nl 

 

Изменение  38 

Хелга Стивънс 

 

Предложение за регламент 

Съображение 3 
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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, държавите членки имат 

право да наложат и други изисквания за 

достъпа до професията автомобилен 

превозвач. 

Or. nl 

 

Изменение  39 

Карима Дели, Тери Райнтке 

от името на групата Verts/ALE 

 

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, държавите членки имат 

право да наложат и други изисквания за 

достъпа до професията автомобилен 

превозвач. Тази възможност е 

необходима, за да се гарантират 

условия на равнопоставеност и общи 

стандарти в държавите членки. 

Or. en 

 

Изменение  40 

Мара Бицото 

 

Предложение за регламент 

Съображение 3 
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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. Държавите 

членки следва да могат да продължат 

да въвеждат допълнителни 

пропорционални и 

недискриминационни изисквания, 

които да отчитат особеностите на 

техния вътрешен пазар. 

Or. it 

 

Изменение  41 

Йерун Ленарс 

 

Предложение за регламент 

Съображение 3а (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (3a) Въпреки че секторът на 

автомобилния транспорт в ЕС 

осигурява 5 милиона преки работни 

места и допринася за почти 2% от 

БВП на Съюза, ЕС е изправен пред 

недостиг на професионални водачи. За 

да се улесни достъпът на младите 

хора до професията и да се задържат 

настоящите работници в сектора, 

особено в случая на МСП, е важно да 

се сложи край на упражняването на 

натиск по отношение на условията 

на труд в резултат на 

международната конкуренция във 

връзка с разходите за възнаграждения, 

и винаги, когато е възможно, да се 

постига еднакво заплащане за еднакъв 

труд в международните автомобилни 

превози. 

Or. nl 



 

PE616.759v01-00 16/163 AM\1144073BG.docx 

BG 

 

Изменение  42 

Хелга Стивънс 

 

Предложение за регламент 

Съображение 3а (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (3a) Оценката на регламенти (ЕО) 

№ 1071/2009 и № 1072/2009 показа, че 

ненужните административни и 

регулаторни изисквания са тежест 

както за държавните органи, така и 

за транспортните предприятия. 

Съществуването на конкурентен и 

ефективен транспортен сектор се 

нуждае от уточняване на правилата 

и допълнително административно 

опростяване в съответствие с 

целите на REFIT. Това изисква и 

допълнително подпомагане и 

използване на технологичното 

развитие. 

Or. nl 

 

Изменение  43 

Мара Бицото 

 

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) Подчертава, че сегашното 

социално законодателство на ЕС в 

сектора на автомобилния транспорт 

е насърчило социалния дъмпинг, 

безконтролното изместване и изобщо 

разпространението на незаконни 

практики, които са довели до 

нелоялна конкуренция в сектора, като 

например злоупотреба с 

каботажните превози или явлението 

дружества „пощенски кутии“. Ето 
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защо е необходимо държавите членки 

да могат да предприемат действия, за 

да гарантират, че автомобилните 

превозвачи, установени на тяхна 

територия, имат действително и 

постоянно присъствие там и 

осъществяват стопанската си дейност 

оттам. Поради това е необходимо да се 

пояснят разпоредбите по отношение на 

действителното и трайното 

установяване, да се засилят 

проверките и да се противодейства на 

нелоялните практики, които 

застрашават целия сектор както в 

Италия, така и в Европа; 

Or. it 

 

Изменение  44 

Емилиян Павел, Клаудия Тапардел 

 

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) 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, в т.ч. 

пряко фактуриране към клиентите, 

като в случай на система на дъщерно 

дружество фактурирането следва да 

се извършва пропорционално от 

дружеството майка. Поради това и с 

оглед на натрупания опит е необходимо 

да се пояснят разпоредбите по 

отношение на действителното и 

трайното установяване, както и на 

системата за пряко фактуриране към 

получателя на предоставяната 

система, за да се гарантира 

пропорционално пренасочване на 

печалбите, избягване на фактуриране 

на по-малки суми в държавата 
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членка, в която се предоставя 

услугата, и на по-ниско заплащане на 

служителите в тази държава членка. 

Or. en 

 

Изменение  45 

Жером Лаврийо, Жофроа Дидие, Елизабет Морен-Шартие, Ан Сандер, Рено 

Мюзелие, Франк Пруст 

 

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) 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, 

предвидени в член 5 от Регламент 

(ЕО) № 1071/2009 по отношение на 

действителното и трайното 

установяване и да се засили 

действието им с цел да се 

противодейства на създаването на 

дружества „пощенски кутии“. 

Or. fr 

 

Изменение  46 

Хелга Стивънс 

 

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 

(4) Необходимо е да се гарантира, че 

автомобилните превозвачи, установени 

в дадена държава членка, имат 

действително и постоянно присъствие в 
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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. 

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, тъй като 

продължава и дори нараства 

прибягването до незаконната 

практика на упражняване на дейност 

чрез дружества „пощенски кутии“. 

Or. nl 

 

Изменение  47 

Йерун Ленарс 

 

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) 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 и по този начин 

да се сложи край на т. нар. 

дружества „пощенски кутии“. 

Or. nl 

 

Изменение  48 

Доминик Мартен, Жоел Мeлен 

 

Предложение за регламент 

Съображение 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(4) Необходимо е да се гарантира, че (4) Необходимо е да се гарантира, че 
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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. 

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 и по този начин 

да се сложи край на т. нар. 

дружества „пощенски кутии“. 

Or. fr 

 

Изменение  49 

Карима Дели, Тери Райнтке 

от името на групата Verts/ALE 

 

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) 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. За целта 

съответните разпоредби в 

настоящия регламент следва да се 

съгласуват с разпоредбите в други 

законодателни актове, отнасящи се 

до действителното и трайното 

установяване, като например член 4 

от Директива 2014/67/ЕС. 

Or. en 

 

Изменение  50 

Георги Пирински 
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Предложение за регламент 

Съображение 4а (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (4 a) Наличието на дружества 

„пощенски кутии“ и на фиктивна 

самостоятелна заетост в сектора на 

транспорта нарушава правилното 

функциониране на вътрешния пазар, 

като в същото време води до 

влошаване на условията на труд за 

работниците в отрасъла. Трябва да се 

води решителна борба срещу тези 

незаконни практики, които, въпреки 

че обхващат една малка част от 

случаите, вредят на имиджа на 

сектора, тъй като водят до 

неправомерно намаляване на 

разходите за труд и не гарантират 

правилното прилагане на 

разпоредбите на трудовото 

законодателство. При все това се 

признава, че разликите по отношение 

на заплатите, произтичащи от 

икономическите и социалните 

различия между държавите членки, 

не представляват по никакъв начин 

нарушение на закона, нелоялна 

конкуренция, изкривяване на пазара 

или социален дъмпинг. 

Or. en 

 

Изменение  51 

Йерун Ленарс 

 

Предложение за регламент 

Съображение 4а (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (4a) Наличието на дружества 

„пощенски кутии“ и на фиктивна 

самостоятелна заетост в сектора на 

транспорта нарушава правилното 
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функциониране на вътрешния пазар и 

в същото време става причина за 

влошаване на заетостта за 

работниците в отрасъла. Трябва да се 

води решителна борба срещу тези 

незаконни практики, които, въпреки 

че обхващат една малка част от 

случаите, вредят на имиджа на 

сектора, тъй като водят до 

неправомерно намаляване на 

разходите за труд и не гарантират 

правилното прилагане на 

разпоредбите на трудовото 

законодателство. 

Or. nl 

 

Изменение  52 

Хелга Стивънс 

 

Предложение за регламент 

Съображение 4а (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (4a) Свободата на установяване е 

крайъгълен камък на вътрешния 

пазар. Незаконната практика на 

използване на дружества „пощенски 

кутии“ обаче е заплаха за 

функционирането и оцеляването в 

дългосрочен план на вътрешния пазар. 

В оценката се откроява ясна 

необходимост от по-ясни изисквания 

относно установяването, по-засилено 

наблюдение и правоприлагане и по-

добро сътрудничество между 

държавите членки. ЕС следва да 

засили борбата с измамите и 

нелоялната конкуренция, за да се 

създадат условия на 

равнопоставеност. 

Or. nl 
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Изменение  53 

Доминик Мартен, Жоел Мeлен 

 

Предложение за регламент 

Съображение 4а (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 4а. Наличието на дружества 

„пощенски кутии“ и на фиктивна 

самостоятелна заетост в сектора на 

транспорта нарушава правилното 

функциониране на вътрешния пазар, 

като в същото време води до 

влошаване на условията на труд за 

работниците в отрасъла. Трябва да се 

води решителна борба срещу тези 

незаконни практики, които, въпреки 

че обхващат една малка част от 

случаите, вредят на имиджа на 

сектора, тъй като водят до 

неправомерно намаляване на 

разходите за труд и не гарантират 

правилното прилагане на 

разпоредбите на трудовото 

законодателство. 

Or. fr 

 

Изменение  54 

Шон Саймън, Оле Кристенсен, Евелин Регнер, Рори Палмър, Гийом Балас, Алекс 

Майер, Клаудиу Чиприан Тънъсеску, Михаел Детйен 

 

Предложение за регламент 

Съображение 4а (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (4a) Правилното функциониране на 

европейския пазар на международни 

автомобилни превози на товари 

налага да се предприемат мерки срещу 

дружествата „пощенски кутии“. 

Необходими за решителни действия в 

този контекст, за да се сложи край 

на тази практика, включително 

засилено сътрудничество, съвместен 
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контрол, определяне на цели и обмен 

на добри практики между държавите 

членки. 

Or. en 

 

Изменение  55 

Шон Саймън, Оле Кристенсен, Евелин Регнер, Рори Палмър, Гийом Балас, Алекс 

Майер, Клаудиу Чиприан Тънъсеску, Михаел Детйен 

 

Предложение за регламент 

Съображение 4б (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (4б) Секторът на автомобилния 

транспорт понастоящем е изправен 

пред недостиг на професионални 

водачи, по-специално сред младите 

хора и жените. Наложително е да се 

предприемат допълнителни 

действия, така че достъпът на 

младите хора и жените до пазара да 

стане по-лесен и по-привлекателен, 

като същевременно се задържат 

заетите към момента в сектора 

лица. За целта трябва да се намалят 

несигурните форми на заетост и 

формите на заетост с цел измама, 

като се полагат усилия в борбата 

срещу злоупотребите със срочни 

договори, използването на 

стажантски статут вместо 

договори за постоянна работа и 

фиктивната самостоятелна 

заетост. 

Or. en 

 

Изменение  56 

Жером Лаврийо, Франк Пруст, Рено Мюзелие, Ан Сандер, Елизабет Морен-

Шартие, Жофроа Дидие 

 

Предложение за регламент 

Съображение 6 
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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 данъчни правила 

следва да бъдат добавени към 

елементите, свързани с оценката на 

добрата репутация, а също и да бъдат 

предмет на възпиращи санкции, 

пропорционални на констатираното 

нарушение. 

Or. fr 

 

Изменение  57 

Данута Язловецка, Агнешка Козловска-Райевич, Марек Плура, Кшищоф Хетман 

 

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. 

заличава се 

Or. pl 

 

Изменение  58 

Шон Саймън, Оле Кристенсен, Евелин Регнер, Рори Палмър, Гийом Балас, Алекс 

Майер, Клаудиу Чиприан Тънъсеску, Михаел Детйен, Елена Джентиле 

 

Предложение за регламент 

Съображение 7 
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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 командироването на 

работници, каботажната дейност и 

приложимото право към договорни 

задължения следва да бъдат добавени 

към елементите, свързани с оценката на 

добрата репутация. 

Or. en 

 

Изменение  59 

Робер Рошфор 

 

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 командироването на 

работници, каботажната дейност и 

приложимото право към договорни 

задължения следва да бъдат добавени 

към елементите, свързани с оценката на 

добрата репутация. 

Or. fr 

 

Изменение  60 

Доминик Мартен, Жоел Мeлен 

 

Предложение за регламент 

Съображение 7 
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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 командироването на 

работници, каботажната дейност и 

приложимото право към договорни 

задължения следва да бъдат добавени 

към елементите, свързани с оценката на 

добрата репутация. 

Or. fr 

 

Изменение  61 

Хелга Стивънс 

 

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 командироването на 

работници, каботажната дейност и 

приложимото право към договорни 

задължения следва да бъдат добавени 

към елементите, свързани с оценката на 

добрата репутация. 

Or. nl 

 

Изменение  62 

Карима Дели, Тери Райнтке 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за регламент 

Съображение 7 
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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, 

нарушенията на правилата на Съюза 

относно командироването на работници 

и каботажната дейност и 

приложимото право към договорни 

задължения следва да бъдат добавени 

към елементите, свързани с оценката на 

добрата репутация. 

Or. en 

 

Изменение  63 

Вероника Лопе Фонтане 

 

Предложение за регламент 

Съображение 7а (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (7a) Правилата на Съюза относно 

командироването на работници са 

предназначени за работниците, 

които се командироват физически и 

за определен период в друга държава 

членка, различна от тази, в която 

обичайно извършват своята работа. 

Поради мобилното естество на 

работата на работниците в сектора 

на автомобилния транспорт 

административните процедури, 

които трябва да спазват тези 

предприятия, следва да бъдат 

направени по-гъвкави. За целта следва 

да са освободени от изискването за 

извършване на оценка на добрата 

репутация. 

Or. es 
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Изменение  64 

Карима Дели, Тери Райнтке 

от името на групата Verts/ALE 

 

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 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, и засегнатите работници. 

Предоставянето на правомощия на 

Комисията да определя степента на 

тежест на съответните нарушения 

следва да бъде съответно изяснено. 

Or. en 

 

Изменение  65 

Георги Пирински 

 

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 

заличава се 
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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. en 

 

Изменение  66 

Карима Дели, Тери Райнтке 

от името на групата Verts/ALE 

 

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 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. 

Or. en 

Обосновка 

Нарастващото използване на леки превозни средства в международните превози не 

оправдава такова специално третиране, при положение че искаме да постигнем 

целта за по-добър контрол. 
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Изменение  67 

Шон Саймън, Оле Кристенсен, Евелин Регнер, Рори Палмър, Гийом Балас, Алекс 

Майер, Клаудиу Чиприан Тънъсеску, Михаел Детйен 

 

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 в натоварено 

състояние до 3,5 тона или състави от 

превозни средства, който не превишава 

това ограничение, следва да имат 

достатъчно, минимално равнище на 

финансова стабилност, за да гарантират, 

че разполагат със средствата да 

извършват превозите на стабилна и 

дългосрочна основа и да гарантират, 

че са в състояние да изпълняват 

своите задължения, свързани със 

заплати и социални осигуровки за 

служителите, заети в сектора. 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. 

Or. en 

 

Изменение  68 

Робер Рошфор 

 

Предложение за регламент 

Съображение 10 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(10) Предприятията, които (10) С цел да се избегне нарушаване 
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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. 

на конкуренцията и да се вземе 

предвид развитието на дейностите, 

свързани с международните превози, 

на 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, които не 

превишават това ограничение, би 

следвало за тях да се поставят 

изисквания подобни на тези, 

приложими за превозвачите, 

използващи превозни средства или 

състави от превозни средства над това 

ограничение. 

Or. fr 

 

Изменение  69 

Йерун Ленарс 

 

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, 

(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, 
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използващи превозни средства или 

състави от превозни средства над това 

ограничение. 

използващи превозни средства или 

състави от превозни средства над това 

ограничение, и да не водят до 

прекомерна тежест за по-малките 

предприятия или за самостоятелно 

заетите работници. 

Or. nl 

 

Изменение  70 

Жером Лаврийо, Жофроа Дидие, Елизабет Морен-Шартие, Ан Сандер, Рено 

Мюзелие, Франк Пруст 

 

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 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. Приложимите разпоредби за 

достъп до професията автомобилен 

превозвач на товари 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 са посочени в 

Регламент (ЕО) № 1071/2009. 

Or. fr 

 

Изменение  71 

Вероника Лопе Фонтане 



 

PE616.759v01-00 34/163 AM\1144073BG.docx 

BG 

 

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 

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 и броят на наетите от тях 

служители 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. 

Or. es 

 

Изменение  72 

Шон Саймън, Оле Кристенсен, Евелин Регнер, Рори Палмър, Гийом Балас, Алекс 

Майер, Клаудиу Чиприан Тънъсеску, Михаел Детйен 

 

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 

(11) Информацията за превозвачите, 

съдържаща се в националните 

електронни регистри, следва да бъде 

актуализирана непрекъснато, за да 

позволява на националните органи, 

отговарящи за прилагането на 
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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. 

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. Освен 

това националните електронни 

регистри следва да бъдат оперативно 

съвместими и данните, съдържащи се 

в тях, следва да бъдат пряко 

достъпни за служителите на 

правоприлагащите органи от всички 

държави членки, които извършват 

пътни проверки. Поради това 

правилата относно националния 

електронен регистър следва да бъдат 

съответно изменени. 

Or. en 

 

Изменение  73 

Доминик Мартен, Жоел Мeлен 

 

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 

(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 
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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. 

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. Освен 

това националните електронни 

регистри следва да бъдат оперативно 

съвместими и данните, съдържащи се 

в тях, следва да бъдат пряко 

достъпни за длъжностните лица от 

всички държави членки, които 

извършват пътни проверки. Поради 

това правилата относно националния 

електронен регистър следва да бъдат 

съответно изменени. 

Or. fr 

 

Изменение  74 

Мартина Длабайова, Антониу Мариню и Пинту, Енрике Калвет Чамбон, Ренате 

Вебер 

 

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 степента на 

либерализация, постигната досега. 

Or. en 

 

Изменение  75 

Хелга Стивънс 
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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 като цяло 

степента на либерализация, постигната 

досега. Каботажните превози 

отговарят на целта за екологична 

ефективност; с избягването на 

празни курсове е възможно да се 

намалят потреблението на гориво и 

емисиите на парникови газове. С 

каботажа обаче не следва да се 

злоупотребява с цел да се заобиколи 

приложимото трудово и социално 

законодателство на приемащата 

държава членка. Това подкопава не 

само условията на равнопоставеност, 

но и правата на работниците и 

пътната безопасност. 

Or. nl 

 

Изменение  76 

Ан Сандер, Елизабет Морен-Шартие, Жером Лаврийо, Жофроа Дидие, Франк 

Пруст, Рено Мюзелие 

 

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, 

(13) Правилата за вътрешен превоз, 

извършван временно в дадена приемаща 

държава членка от превозвачи, 

установени извън съответната държава 

членка („каботаж“), за да избегнат 

празни курсове, следва да бъдат ясни, 

прости за спазване от превозвачите и 

лесни за прилагане, с цел да се 
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постигната досега. гарантират правата на работниците 

от сектора на автомобилния 

транспорт и да се насърчи лоялна 

конкуренция между предприятията, 

без това да засяга основополагащия 

принцип за свободно движение на 

услуги на вътрешния пазар. 

Or. fr 

 

Изменение  77 

Шон Саймън, Оле Кристенсен, Евелин Регнер, Рори Палмър, Гийом Балас, Алекс 

Майер, Клаудиу Чиприан Тънъсеску, Михаел Детйен, Елена Джентиле 

 

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, справедливи и лесни за 

прилагане, създаващи условия на 

равнопоставеност между 

превозвачите, като същевременно се 

запазват предимствата и целостта 

на вътрешния пазар на Съюза. За 

целта е наложително правилата на 

ЕС относно командироването на 

работници и приложимото право в 

областта на договорните задължения 

да се прилагат при започване на 

каботажни превози. 

Or. en 

 

Изменение  78 

Доминик Мартен, Жоел Мeлен 

 

Предложение за регламент 

Съображение 13 
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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. 

Or. fr 

 

Изменение  79 

Рина Роня Кари, Палома Лопес Бермехо, Таня Гонсалес Пеняс, Жуан Пимента 

Лопеш 

 

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. 

Or. en 

 

Изменение  80 

Жорж Бах 

 

Предложение за регламент 

Съображение 13 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(13) Правилата за вътрешен превоз, (13) Правилата за вътрешен превоз, 
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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. 

извършван временно в дадена приемаща 

държава членка от превозвачи, 

установени извън съответната държава 

членка („каботаж“), следва да бъдат 

ясни, прости, справедливи и лесни за 

прилагане, като същевременно дават 

възможност за условия на 

равнопоставеност между всички 

превозвачи без допълнителна 
либерализация. 

Or. en 

 

Изменение  81 

Карима Дели, Тери Райнтке 

от името на групата Verts/ALE 

 

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 и да 

подпомагат лоялната конкуренция. 

Or. en 

 

Изменение  82 

Данута Язловецка, Агнешка Козловска-Райевич, Марек Плура, Кшищоф Хетман 

 

Предложение за регламент 

Съображение 13 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(13) Правилата за вътрешен превоз, 

извършван временно в дадена приемаща 

държава членка от превозвачи, 

(13) Правилата за вътрешен превоз, 

извършван временно в дадена приемаща 

държава членка от превозвачи, 



 

AM\1144073BG.docx 41/163 PE616.759v01-00 

 BG 

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. 

установени извън съответната държава 

членка („каботаж“), следва да бъдат 

ясни, прости и лесни за прилагане, като 

същевременно продължи 

либерализацията като цяло. 

Or. pl 

 

Изменение  83 

Вероника Лопе Фонтане 

 

Предложение за регламент 

Съображение 13а (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (13a) За да се гарантира временният 

характер и да се избегне всякакво 

нарушаване на пазара, провокирано от 

дружествата „пощенски кутии“, или 

т.нар. водачи номади, е необходимо да 

се гарантира, че целта при 

каботажните превози е връщане в 

държавата на установяване на 

дружеството. 

Or. es 

 

Изменение  84 

Йерун Ленарс 

 

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 

заличава се 



 

PE616.759v01-00 42/163 AM\1144073BG.docx 

BG 

намален. 

Or. nl 

 

Изменение  85 

Мара Бицото 

 

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. 

заличава се 

Or. it 

 

Изменение  86 

Ан Сандер, Елизабет Морен-Шартие, Жером Лаврийо, Жофроа Дидие, Франк 

Пруст, Рено Мюзелие 

 

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. 

(14) За тази цел и за да се улеснят 

проверките и да се премахнат 

несигурността и риска от системни 

каботажни превози, следва да се 

запази ограничаването на броя на 

каботажните превози след 

международен превоз и да се намали 

броят на дните, които са на 

разположение за такива превози. 

Възможността да се извършват 

каботажни превози следва да бъде 

фиксирана на три дни и само един 
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курс, което би било достатъчно, за да 

се избегне празен курс на 

международен превоз. 

Or. fr 

 

Изменение  87 

Шон Саймън, Оле Кристенсен, Евелин Регнер, Рори Палмър, Алекс Майер, 

Клаудиу Чиприан Тънъсеску, Михаел Детйен 

 

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 намали 

отрицателното въздействие върху 

околната среда и за да се избягват 

празни курсове, следва да бъдат 

разрешени каботажните превози след 

международен превоз към или от 

държавата членка, в която е 

установен превозвачът. За да се 
улеснят проверките и се премахне 

несигурността, следва да се премахне 

ограничаването на броя на каботажните 

превози след международен превоз, 

докато наличното за такива превози 

време в държавата членка следва да 

бъде намален. 

Or. en 

 

Изменение  88 

Емилиян Павел, Клаудия Тапардел 

 

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 

(14) За тази цел и за да се улеснят 

проверките и се премахне 

несигурността, следва да се премахне 

ограничаването на броя на каботажните 
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превози след международен превоз, 

докато броят на дните, които са на 

разположение за такива превози, следва 

да бъде намален. 

превози след международен превоз, 

докато броят на дните, които са на 

разположение за такива превози, следва 

да бъде пропорционално регулиран, 

така че да се избягват празни курсове, 

както и практики на нелоялна 

конкуренция. 

Or. en 

 

Изменение  89 

Карима Дели, Тери Райнтке 

от името на групата Verts/ALE 

 

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, да се подобрят условията 

на равнопоставеност и да се 

премахнат несигурността и 

нелоялната конкуренция, 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 сериозно 

намален. 

Or. en 

 

Изменение  90 

Данута Язловецка, Агнешка Козловска-Райевич, Марек Плура, Кшищоф Хетман 

 

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 

(14) За тази цел и за да се улеснят 

проверките и се премахне 

несигурността, следва да се премахне 

ограничаването на броя на каботажните 
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превози след международен превоз, 

докато броят на дните, които са на 

разположение за такива превози, 

следва да бъде намален. 

превози след международен превоз. 

Or. pl 

Обосновка 

Според посоченото в белите книги на ЕС услугите за каботаж следва малко по малко 

да бъдат либерализирани. Поради това се предлага периодът за извършване на 

каботажни превози да остане 7 дни, без да се налага максимален брой на превозите, 

който трудно може да бъде проверен. 

 

Изменение  91 

Хелга Стивънс 

 

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, 

докато броят на дните, които са на 

разположение за такива превози, следва 

да бъде намален съобразно 

действителната цел на каботажа. 

Or. nl 

 

Изменение  92 

Робер Рошфор 

 

Предложение за регламент 

Съображение 14 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(14) За тази цел и за да се улеснят 

проверките и се премахне 

(14) За тази цел и за да се улеснят 

проверките, да се премахне 
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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. 

несигурността и да се вземе предвид 

факта, че каботажните превози не са 

обичайна работна практика в 

сектора на автомобилния транспорт, 
следва да се запази ограничаването на 

броя на каботажните превози след 

международен превоз. 

Or. fr 

 

Изменение  93 

Доминик Мартен, Жоел Мeлен 

 

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, каботажните превози 

според тяхното предишно тълкуване 

като освободени от изискванията на 

правото на приемащата държава 

членка следователно се забраняват. 

Всякакъв вид каботажен превоз 

следва да бъде заплатен съгласно 

разпоредбите, които са в сила в 

държавата, където се извършва 

каботажният превоз. 

Or. fr 

 

Изменение  94 

Мара Бицото 

 

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 

(14) Следва да се противодейства 

категорично на всяка форма на 

либерализация на каботажа, която 

би довела до по-нататъшна 
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каботажните превози след 

международен превоз, докато броят 

на дните, които са на разположение 

за такива превози, следва да бъде 

намален. 

дестабилизация на сектора в полза на 

нелоялната и безконтролна 

конкуренция, несигурност по 

пътищата и загуба на рентабилност; 

Or. it 

 

Изменение  95 

Хелга Стивънс 

 

Предложение за регламент 

Съображение 14а (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (14a) В съображение 17 от 

Регламент (ЕО) № 1072/2009 изрично 

се посочва, че Директивата относно 

командироването на работници в 

рамките на предоставянето на услуги 

се прилага за предприятията за 

превози, извършващи каботажни 

превози. Тъй като каботажът 

включва участие на пазара на превози 

в приемащата държава членка, това е 

единственият начин за постигане на 

условия на равнопоставеност. 

Or. nl 

 

Изменение  96 

Доминик Мартен, Жоел Мeлен 

 

Предложение за регламент 

Съображение 14а (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 14а. Каботажният превоз е 

забранен за камиони с чужда 

регистрация на превозното средство. 

Or. fr 
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Изменение  97 

Доминик Мартен, Жоел Мeлен 

 

Предложение за регламент 

Съображение 14б (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 14б. Ефективното прилагане и 

осигуряване на изпълнението на 

настоящия регламент се подкопава, 

когато превозвачите използват друго 

законодателство на Съюза с цел 

неправомерно заобикаляне на 

правилата за каботажа, в 

противоречие с намерението на 

законодателя. В тази връзка 

Директива 92/106/ЕИО на 

Съвета1а.(Директива относно 

комбинирания транспорт) следва да 

бъде изменена по такъв начин, че 

правилата за каботаж, определени в 

настоящия регламент, да не могат да 

бъдат заобикаляни неправомерно от 

превозвачи, които се възползват от 

посочената директива. 

 __________________ 

 1а Директива 92/106/ЕИО на Съвета 

от 7 декември 1992 г. относно 

създаването на общи правила за някои 

видове комбиниран транспорт на 

товари между държавите членки (ОВ 

L 368, 17.12.1992 г., стр. 38). 

Or. fr 

 

Изменение  98 

Шон Саймън, Оле Кристенсен, Евелин Регнер, Рори Палмър, Гийом Балас, Алекс 

Майер, Клаудиу Чиприан Тънъсеску, Михаел Детйен 

 

Предложение за регламент 

Съображение 15 
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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 

осигуряване на изпълнението на 

правилата е предпоставка за лоялна 

конкуренция на вътрешния пазар и за 

гарантиране на защитата на 

правата на работниците. По-

нататъшната цифровизация на 

правоприлагането е от съществено 

значение за освобождаването на 

капацитет за осигуряване на 

изпълнението, намаляването на 

ненужната административна 

тежест и по-ефективното насочване 

на вниманието към високорисковите 

превозвачи. Необходимо е бързо да се 

актуализират и използват 

интелигентни тахографи и 

електронни документи (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 

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. 

Or. en 

 

Изменение  99 

Мартина Длабайова, Антониу Мариню и Пинту, Енрике Калвет Чамбон, Робер 

Рошфор, Ренате Вебер 
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Предложение за регламент 

Съображение 15а (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (15a) По-нататъшната 

цифровизация на инструментите за 

осигуряване на прилагането на 

законодателството е предварително 

условие за правилното функциониране 

на вътрешния пазар, за намаляване на 

ненужната административна 

тежест и за извършване на 

ефективно и ефикасно прилагане на 

правилата в сектора на 

автомобилния транспорт. 

Or. en 

 

Изменение  100 

Карима Дели, Тери Райнтке 

от името на групата Verts/ALE 

 

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 товародателите и спедиторите, както 

и за другите изпълнители, когато 
възлагат транспортни услуги, при чието 

предоставяне се извършват нарушения 

на разпоредбите на Регламент (ЕО) 

№ 1072/2009. 

Or. en 
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Обосновка 

От изключителна важност е тази разпоредба да обхване всеки, който съзнателно 

възлага транспортни услуги, при чието предоставяне се извършват нарушения. 

 

Изменение  101 

Георги Пирински 

 

Предложение за регламент 

Съображение 17 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(17) Доколкото с настоящия 

регламент се въвежда известна степен 

на хармонизация в някои области, които 

досега не са хармонизирани от правото 

на Съюза, по-специално по отношение 

на превозите с леки търговски 

превозни средства и практиките за 

правоприлагане, неговите цели, а 

именно сближаване на условията за 

конкуренция и подобряване на 

правоприлагането, не могат да бъдат 

постигнати в достатъчна степен от 

държавите членки, но поради естеството 

на преследваните цели в съчетание с 

трансграничния характер на 

автомобилните превози могат да бъдат 

постигнати по-добре на равнището на 

Съюза. Поради тази причина Съюзът 

може да приема мерки в съответствие с 

принципа на субсидиарност, залегнал в 

член 5 от Договора за Европейския 

съюз. В съответствие с принципа на 

пропорционалност, посочен в същия 

член, настоящият регламент не 

надхвърля необходимото за постигането 

на търсените цели. 

(17) Доколкото с настоящия 

регламент се въвежда известна степен 

на хармонизация в някои области, които 

досега не са хармонизирани от правото 

на Съюза, неговите цели, а именно 

сближаване на условията за 

конкуренция и подобряване на 

правоприлагането, не могат да бъдат 

постигнати в достатъчна степен от 

държавите членки, но поради естеството 

на преследваните цели в съчетание с 

трансграничния характер на 

автомобилните превози могат да бъдат 

постигнати по-добре на равнището на 

Съюза. Поради тази причина Съюзът 

може да приема мерки в съответствие с 

принципа на субсидиарност, залегнал в 

член 5 от Договора за Европейския 

съюз. В съответствие с принципа на 

пропорционалност, посочен в същия 

член, настоящият регламент не 

надхвърля необходимото за постигането 

на търсените цели. 

Or. en 

 

Изменение  102 

Рина Роня Кари, Палома Лопес Бермехо, Таня Гонсалес Пеняс, Жуан Пимента 

Лопеш 
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Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1а (нов) 

 Регламент (ЕО) № 1072/2009 

Член 1 – параграф 1 

 

Текст в сила Изменение 

 1a. в член 1, параграф 1 се добавя 

следната алинея: 

 „ 

 Настоящият регламент се прилага и 

за входящия или изходящия 

автомобилен превоз на товари като 

начален и/или краен етап от 

маршрут при комбиниран транспорт 

съгласно Директива 92/106/ЕИО на 

Съвета. 

 “ 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R1072&from=EN) 

 

Изменение  103 

Йерун Ленарс 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква а – подточка i 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

i) буква а) се заличава; заличава се 

Or. nl 

 

Изменение  104 

Георги Пирински 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква а – подточка i 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

и) буква а) се заличава; заличава се 

Or. en 

 

Изменение  105 

Хелга Стивънс 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква а – подточка i 

Регламент (ЕО) № 1071/2009 

Член 1 – параграф 4 – буква а 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

i) буква а) се заличава; i) буква а) се заменя със следното: 

 „предприятия, които упражняват 

професията автомобилен превозвач 

на товари единствено с моторни 

превозни средства или състав от 

превозни средства с допустима 

максимална маса в натоварено 

състояние до 3,5 тона и които 

осъществяват единствено 

международни превози. Въпреки това 

държавите членки могат да снижат 

този праг за всички или за някои 

категории автомобилни превози.“; 

Or. nl 

 

Изменение  106 

Роза Д'Амато, Даниела Аюто, Лаура Аджеа, Тициана Бегин 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква а – подточка i 

Регламент (ЕО) № 1071/2009 

Член 1 – параграф 4 – буква а 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

i) буква а) се заличава; i) буква а) се заменя със следното: 
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 „а) предприятия, които 

упражняват професията 

автомобилен превозвач на товари 

единствено с моторни превозни 

средства или състав от превозни 

средства с допустима максимална 

маса в натоварено състояние до 3,5 

тона и които осъществяват 

единствено вътрешни превози;“; 

Or. it 

 

Изменение  107 

Шон Саймън, Оле Кристенсен, Евелин Регнер, Рори Палмър, Гийом Балас, Алекс 

Майер, Клаудиу Чиприан Тънъсеску, Михаел Детйен 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква а – подточка i 

Регламент (ЕО) № 1071/2009 

Член 1 – параграф 4 – буква а 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

i) буква а) се заличава; i) буква а) се заменя със следното: 

 „а) предприятия, които 

упражняват професията 

автомобилен превозвач на товари 

единствено с моторни превозни 

средства или състав от превозни 

средства с допустима максимална 

маса в натоварено състояние до 

3,5 тона;“; 

Or. en 

Обосновка 

По-леките превозни средства следва да бъдат включени в обхвата на регламента. 

 

Изменение  108 

Жорж Бах 

 

Предложение за регламент 

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

Член 1 – параграф 4 – буква а 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 ia) а) предприятия, които 

упражняват професията 

автомобилен превозвач на товари 

единствено с моторни превозни 

средства или състав от превозни 

средства с допустима максимална 

маса в натоварено състояние до 

2,4 тона; 

 аа) предприятия, които 

упражняват професията 

автомобилен превозвач на товари 

единствено с моторни превозни 

средства или състав от превозни 

средства с допустима максимална 

маса в натоварено състояние под 

3,5 тона, които осъществяват 

единствено вътрешни превози; 

Or. en 

Обосновка 

Леките търговски превозни средства, използвани за международни превози, с тегло 

между 2,4 и 3,5 тона, са включени в обхвата на регламента, за да се гарантират 

условия на равнопоставеност за тежките и леките търговски превозни средства. 

 

Изменение  109 

Робер Рошфор 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква б 

 Регламент (ЕО) № 1071/2009 (ЕО) 

Член 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) добавя се следният параграф 6: заличава се 

„  

6.   
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Член 3, параграф 1, букви б) и г) и 

членове 4, 6, 8, 9, 14, 19 и 21 не се 

прилагат към 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. 

 

Държавите членки могат обаче:  

а) да изискват от тези 

предприятия да прилагат някои или 

всички разпоредби, посочени в първа 

алинея; 

 

б) да намалят ограничението, 

посочено в първа алинея, за всички или 

за някои категории автомобилни 

превози. 

 

“  

Or. fr 

Обосновка 

Като се има предвид нарастващата употреба на леките търговски превозни средства 

за международен превоз и с цел гарантиране на лоялна конкуренция между тежките и 

леките търговски превозни средства, е от съществено значение да се разшири 

обхватът на правилата относно достъпа до професията автомобилен превозвач, 

така че да бъдат включени и дружествата, които упражняват тази професия, като 

използват леки търговски превозни средства (ЛТПС) с допустима максимална маса в 

натоварено състояние до 3,5 тона. 

 

Изменение  110 

Роза Д'Амато, Даниела Аюто, Лаура Аджеа, Тициана Бегин 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква б 

Регламент (ЕО) № 1071/2009 

Член 1 – параграф 6 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) добавя се следният параграф 6: заличава се 

„  

6.   

Член 3, параграф 1, букви б) и г) и 

членове 4, 6, 8, 9, 14, 19 и 21 не се 

прилагат към 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. 

 

Държавите членки могат обаче:  

a) да изискват от тези 

предприятия да прилагат някои или 

всички разпоредби, посочени в първа 

алинея; 

 

б) да намалят ограничението, 

посочено в първа алинея, за всички или 

за някои категории автомобилни 

превози.“; 

 

“  

Or. it 

 

Изменение  111 

Йерун Ленарс 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква б 

Регламент (ЕО) № 1071/2009 

Член 1 – параграф 6 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) добавя се следният параграф 6: заличава се 

„  
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6.   

Член 3, параграф 1, букви б) и г) и 

членове 4, 6, 8, 9, 14, 19 и 21 не се 

прилагат към 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. 

 

Държавите членки могат обаче:  

а) да изискват от тези 

предприятия да прилагат някои или 

всички разпоредби, посочени в първа 

алинея; 

 

б) да намалят ограничението, 

посочено в първа алинея, за всички или 

за някои категории автомобилни 

превози.“; 

 

“  

Or. nl 

 

Изменение  112 

Жорж Бах 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква б 

Регламент (ЕО) № 1071/2009 

Член 1 – параграф 6 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) добавя се следният параграф 6: заличава се 

„  

6.   

Член 3, параграф 1, букви б) и г) и 

членове 4, 6, 8, 9, 14, 19 и 21 не се 

прилагат към предприятията, които 

упражняват професията 

 



 

AM\1144073BG.docx 59/163 PE616.759v01-00 

 BG 

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. 

Държавите членки могат обаче:  

а) да изискват от тези 

предприятия да прилагат някои или 

всички разпоредби, посочени в първа 

алинея; 

 

б) да намалят ограничението, 

посочено в първа алинея, за всички или 

за някои категории автомобилни 

превози; 

 

“  

Or. en 

Обосновка 

Леките търговски превозни средства, използвани за международни превози, с тегло в 

натоварено състояние между 2,4 и 3,5 тона, са включени в обхвата на регламента, за 

да се гарантират условия на равнопоставеност за тежките и леките търговски 

превозни средства. Поради това следва да се прилагат и четирите изисквания за 

упражняване на професията автомобилен превозвач. 

 

Изменение  113 

Георги Пирински 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква б 

Регламент (EО) № 1071/2009 

Член 1 – параграф 6 (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) добавя се следният параграф 6: заличава се 

„  

6.   

Член 3, параграф 1, букви б) и г) и  
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членове 4, 6, 8, 9, 14, 19 и 21 не се 

прилагат към 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. 

Държавите членки могат обаче:  

а) да изискват от тези 

предприятия да прилагат някои или 

всички разпоредби, посочени в първа 

алинея; 

 

б) да намалят ограничението, 

посочено в първа алинея, за всички или 

за някои категории автомобилни 

превози; 

 

“  

Or. en 

 

Изменение  114 

Карима Дели, Тери Райнтке 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква б 

Регламент (ЕО) № 1071/2009 

Член 1 – параграф 6 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) добавя се следният параграф 6: заличава се 

„  

6.   

Член 3, параграф 1, букви б) и г) и 

членове 4, 6, 8, 9, 14, 19 и 21 не се 

прилагат към предприятията, които 

упражняват професията 

автомобилен превозвач на товари 

единствено с моторни превозни 
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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. 

Държавите членки могат обаче:  

а) да изискват от тези 

предприятия да прилагат някои или 

всички разпоредби, посочени в първа 

алинея; 

 

б) да намалят ограничението, 

посочено в първа алинея, за всички или 

за някои категории автомобилни 

превози; 

 

“  

Or. en 

Обосновка 

Подобно освобождаване води до нелоялно конкурентно предимство за превозните 

средства с маса под 3,5 тона. 

 

Изменение  115 

Шон Саймън, Оле Кристенсен, Евелин Регнер, Рори Палмър, Гийом Балас, Алекс 

Майер, Клаудиу Чиприан Тънъсеску, Михаел Детйен, Елена Джентиле 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква б 

Регламент (ЕО) № 1071/2009 

Член 1 – параграф 6 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) добавя се следният параграф 6: заличава се 

„  

6.   

Член 3, параграф 1, букви б) и г) и 

членове 4, 6, 8, 9, 14, 19 и 21 не се 

прилагат към предприятията, които 

упражняват професията 

автомобилен превозвач на товари 
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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. 

Държавите членки могат обаче:  

а) да изискват от тези 

предприятия да прилагат някои или 

всички разпоредби, посочени в първа 

алинея; 

 

б) да намалят ограничението, 

посочено в първа алинея, за всички или 

за някои категории автомобилни 

превози; 

 

“  

Or. en 

 

Изменение  116 

Рина Роня Кари, Палома Лопес Бермехо, Жуан Пимента Лопеш 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква б 

 Регламент (ЕО) № 1071/2009 

Член 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) добавя се следният параграф 6: заличава се 

„  

6.   

Член 3, параграф 1, букви б) и г) и 

членове 4, 6, 8, 9, 14, 19 и 21 не се 

прилагат към 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 
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тона. 

Държавите членки могат обаче:  

а) да изискват от тези 

предприятия да прилагат някои или 

всички разпоредби, посочени в първа 

алинея; 

 

б) да намалят ограничението, 

посочено в първа алинея, за всички или 

за някои категории автомобилни 

превози; 

 

“  

Or. en 

 

Изменение  117 

Жером Лаврийо, Жофроа Дидие, Елизабет Морен-Шартие, Ан Сандер, Рено 

Мюзелие, Франк Пруст 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква б 

Регламент (ЕО) № 1071/2009 

Член 1 – параграф 6 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Член 3,  параграф 1, букви б) и г) и 

членове 4, 6, 8, 9, 14, 19 и 21 не се 

прилагат към 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. 

Член 3, параграф 1, букви б) и г) и 

членове 4, 6, 8, 9, 14, 19 и 21 се прилагат 

също и към предприятията, които 

упражняват професията автомобилен 

превозвач на товари 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. 

Or. fr 

Обосновка 

Всички условия, посочени в Регламент (ЕО) 1071/2009 във връзка с упражняването на 

професията автомобилен превозвач на товари, трябва да се прилагат по съгласуван 

начин, включително за моторни превозни средства с допустима максимална маса в 
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натоварено състояние до 3,5 тона или състави от превозни средства с допустима 

максимална маса в натоварено състояние до 3,5 тона. 

 

Изменение  118 

Клод Ролен 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква б 

Регламент (EО) № 1071/2009 

Член 1 – параграф 6 (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Член 3, параграф 1, букви б) и г) и 

членове 4, 6, 8, 9, 14, 19 и 21 не се 

прилагат към 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. 

Член 3, параграф 1, букви б) и г) и 

членове 4, 6, 8, 9, 14, 19 и 21 се прилагат 

също и към 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. 

Or. fr 

 

Изменение  119 

Клод Ролен 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква б 

Регламент (EО) № 1071/2009 

Член 1 – параграф 6 (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Държавите членки могат обаче: заличава се 

а) да изискват от тези 

предприятия да прилагат някои или 

всички разпоредби, посочени в първа 

алинея; 

 

б) да намалят ограничението, 

посочено в първа алинея, за всички или 
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за някои категории автомобилни 

превози. 

Or. fr 

 

Изменение  120 

Хелга Стивънс 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 2 

Регламент (ЕО) № 1071/2009 

Член 3 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(2) в член 3 параграф 2 се заличава; заличава се 

Or. nl 

 

Изменение  121 

Йерун Ленарс 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(2) в член 3 параграф 2 се заличава; заличава се 

Or. nl 

 

Изменение  122 

Мара Бицото 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(2) в член 3 параграф 2 се заличава; заличава се 

Or. it 
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Изменение  123 

Роза Д'Амато, Даниела Аюто, Лаура Аджеа, Тициана Бегин 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(2) в член 3 параграф 2 се заличава; заличава се 

Or. it 

 

Изменение  124 

Карима Дели, Тери Райнтке 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 2 

Регламент (ЕО) № 1071/2009 

Член 3 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(2) в член 3 параграф 2 се заличава; заличава се 

Or. en 

Обосновка 

С цел прилагане на правилата в автомобилния транспорт е от изключителна 

важност държавите членки да имат възможността да въведат необходимите 

изисквания. 

 

Изменение  125 

Шон Саймън, Оле Кристенсен, Евелин Регнер, Рори Палмър, Гийом Балас, Алекс 

Майер, Клаудиу Чиприан Тънъсеску, Михаел Детйен, Елена Джентиле 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 2 

Регламент (ЕО) № 1071/2009 

Член 3 – параграф 2 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

(2) в член 3 параграф 2 се заличава; (2) в член 3 параграф 2 се заменя 

със следното: 

 “ 

 2. Държавите членки могат да 

вземат решение за налагане на 

допълнителни изисквания, които са 

пропорционални и 

недискриминационни и които 

предприятията трябва да изпълнят, 

за да упражняват професията 

автомобилен превозвач. 

 “ 

Or. en 

 

Изменение  126 

Шон Саймън, Оле Кристенсен, Евелин Регнер, Рори Палмър, Гийом Балас, Алекс 

Майер, Клаудиу Чиприан Тънъсеску, Михаел Детйен, Елена Джентиле 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 3 – буква а 

Регламент (ЕО) № 1071/2009 

Член 5 – буква а 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

а) да разполага с помещения, в 

които да държи основните си търговски 

документи, по-специално своите 

търговски договори, счетоводни 

документи, документи, свързани с 

управлението на персонала, трудови 

договори, документи за периодите на 

управление на превозното средство и 

почивка, както и всякакви други 

документи, които трябва да се 

предоставят на компетентния орган при 

проверки за спазване на условията, 

предвидени в настоящия регламент; 

а) да разполага с подходящи 

помещения, съразмерни на 

дейностите на предприятието, в 

които да държи основните си търговски 

документи, или да осигурява достъп до 

тях, било то на хартиен носител или 

в електронен формат, по-специално 

своите търговски договори, счетоводни 

документи, документи, свързани с 

управлението на персонала, трудови 

договори, документи, съдържащи 

данни за каботажните превози, 

правила за командироването на 

работници и документи за периодите 

на управление на превозното средство и 

почивка, както и всякакви други 

документи, които трябва да се 
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предоставят на компетентния орган при 

проверки за спазване на условията, 

предвидени в настоящия регламент; 

Or. en 

Обосновка 

За да бъде ефективна борбата с дружествата „пощенски кутии“, вниманието 

трябва да се насочи към дейността по същество на превозните средства в 

държавата по установяване. 

 

Изменение  127 

Карима Дели, Тери Райнтке 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 3 – буква а 

Регламент (ЕО) № 1071/2009 

Член 5 – буква а 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

а) да разполага с помещения, в 

които да държи основните си търговски 

документи, по-специално своите 

търговски договори, счетоводни 

документи, документи, свързани с 

управлението на персонала, трудови 

договори, документи за периодите на 

управление на превозното средство и 

почивка, както и всякакви други 

документи, които трябва да се 

предоставят на компетентния орган при 

проверки за спазване на условията, 

предвидени в настоящия регламент; 

а) да разполага с помещения, в 

които да държи основните си търговски 

документи, по-специално своите 

търговски договори, счетоводни 

документи, документи, свързани с 

управлението на персонала, трудови 

договори, документи за периодите на 

управление на превозното средство и 

почивка, както и всякакви други 

документи, които трябва да се 

предоставят на компетентния орган при 

проверки за спазване на условията, 

предвидени в настоящия регламент; 

държавите членки могат да 

поставят изискване установените на 

тяхна територия превозвачи да 

разполагат и с други документи в 

своите помещения по всяко време; 

Or. en 
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Изменение  128 

Роза Д'Амато, Даниела Аюто, Лаура Аджеа, Тициана Бегин 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 3 – буква а 

Регламент (ЕО) № 1071/2009 

Член 5 – буква а 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

a) да разполага с помещения, в 

които да държи основните си търговски 

документи, по-специално своите 

търговски договори, счетоводни 

документи, документи, свързани с 

управлението на персонала, трудови 

договори, документи за периодите на 

управление на превозното средство и 

почивка, както и всякакви други 

документи, които трябва да се 

предоставят на компетентния орган при 

проверки за спазване на условията, 

предвидени в настоящия регламент;“; 

a) да разполага с подходящи 

помещения, съразмерни на 

дейностите на предприятието, в 

които да държи основните си търговски 

документи, било то на хартиен 

носител или в електронен формат, 
по-специално своите търговски 

договори, счетоводни документи, 

документи, свързани с управлението на 

персонала, трудови договори, 

документи, съдържащи данни за 

командировките, за периодите на 

управление на превозното средство и 

почивка, както и всякакви други 

документи, които трябва да се 

предоставят на компетентния орган по 

всяко време при проверки за спазване 

на условията, предвидени в настоящия 

регламент; 

Or. it 

 

Изменение  129 

Доминик Мартен, Жоел Мeлен 

 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – точка 3 – буква а 

1071/2009 

Член 5 – буква а 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

а) да разполага с помещения, в 

които да държи основните си търговски 

документи, по-специално своите 

търговски договори, счетоводни 

документи, документи, свързани с 

а) да разполага с помещения, в 

които да държи основните си търговски 

документи, по-специално своите 

търговски договори, счетоводни 

документи, документи, свързани с 
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управлението на персонала, трудови 

договори, документи за периодите на 

управление на превозното средство и 

почивка, както и всякакви други 

документи, които трябва да се 

предоставят на компетентния орган при 

проверки за спазване на условията, 

предвидени в настоящия регламент; 

управлението на персонала, трудови 

договори, документи за периодите на 

управление на превозното средство и 

почивка, документи за каботажните 

превози и за командировките, както и 

всякакви други документи, които трябва 

да се предоставят на компетентния 

орган при проверки за спазване на 

условията, предвидени в настоящия 

регламент; 

Or. fr 

 

Изменение  130 

Роза Д'Амато, Даниела Аюто, Лаура Аджеа, Тициана Бегин 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 3 – буква аа (нова) 

Регламент (ЕО) № 1071/2009 

Член 5 – буква aа 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 aa) вмъква се следната буква: 

 aa) да разполага с места за 

паркиране, чийто брой е съизмерим с 

размера на автомобилния парк от 

притежаваните превозни средства; 

Or. it 

 

Изменение  131 

Карима Дели, Тери Райнтке 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 3 – буква аа (нова) 

Регламент (ЕО) № 1071/2009 

Член 5 – буква aа (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 aa) да извършва значителна част 

от своите превози, като използва 

превозните средства, посочени в буква 



 

AM\1144073BG.docx 71/163 PE616.759v01-00 

 BG 

б), в държавата членка на 

установяване; 

Or. en 

Обосновка 

Изискванията за действително установяване трябва да бъдат много по-ясни и точни, 

за да се противодейства ефективно на т. нар. дружества „пощенски кутии“. 

 

Изменение  132 

Клод Ролен 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 3 – буква аа (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 аа) да извършва значителна част 

от дейността си в държавата членка 

на установяване; 

Or. fr 

 

Изменение  133 

Шон Саймън, Оле Кристенсен, Евелин Регнер, Рори Палмър, Гийом Балас, Алекс 

Майер, Клаудиу Чиприан Тънъсеску, Михаел Детйен 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 3 – буква в 

Регламент (ЕО) № 1071/2009 

Член 5 – буква г 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

г) да управлява превозите, 

извършвани с превозните средства, 

посочени в буква б), с подходящото 

техническо оборудване, разположено в 

съответната държава членка; 

г) да управлява ефективно и 

редовно значителна част от 
превозите, извършвани с превозните 

средства, посочени в буква б), в 

държавата членка на установяване и 

да осигурява места за паркиране, 

чийто брой е пропорционален на 

размера на автомобилния парк от 

превозни средства, и подходящото 
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техническо оборудване, разположено в 

съответната държава членка; 

Or. en 

 

Изменение  134 

Доминик Мартен, Жоел Мeлен 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 3 – буква в 

1071/2009 

Член 5 – буква г 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

г) да управлява превозите, 

извършвани с превозните средства, 

посочени в буква б), с подходящото 

техническо оборудване, разположено в 

съответната държава членка; 

г) да управлява превозите, 

извършвани с превозните средства, 

посочени в буква б), като разполага с 

места за паркиране, чийто брой е 

пропорционален на размера на 

автомобилния парк от превозни 

средства, и с подходящото техническо 

оборудване, разположено в съответната 

държава членка; 

Or. fr 

 

Изменение  135 

Рина Роня Кари, Палома Лопес Бермехо, Таня Гонсалес Пеняс, Жуан Пимента 

Лопеш 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 3 – буква в 

1071/2009 

Член 5 – буква г 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

г) да управлява превозите, 

извършвани с превозните средства, 

посочени в буква б), с подходящото 

техническо оборудване, разположено в 

съответната държава членка; 

г) да разполага с оперативен 

център в съответната държава 

членка с достатъчно места за 

паркиране на превозни средства за 

редовно използване от превозните 

средства, посочени в буква б), и с 

подходящото техническо оборудване; 
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Or. en 

 

Изменение  136 

Шон Саймън, Оле Кристенсен, Евелин Регнер, Рори Палмър, Гийом Балас, Алекс 

Майер, Клаудиу Чиприан Тънъсеску, Михаел Детйен, Елена Джентиле 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 3 – буква г 

Регламент (ЕО) № 1071/2009 

Член 5 – буква д 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

д) да притежава активи и да наема 

персонал, пропорционални на 

дейността на предприятието; 

д) да притежава активи и да наема 

персонал, пропорционални на 

дейностите на предприятието; 

Or. en 

 

Изменение  137 

Хелга Стивънс 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 3 – буква г 

Регламент (ЕО) № 1071/2009 

Член 5 – буква д 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

д) да притежава активи и да 

наема персонал, пропорционални на 

дейността на предприятието; 

д) да разполага с необходимите 

средства за спазване на 

горепосочените изисквания; 

Or. nl 

 

Изменение  138 

Доминик Мартен, Жоел Мeлен 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 3 – буква га (нова) 
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 Регламент (ЕО) № 1071/2009 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 га) добавя се следната буква е): 

 „е) да има ясна връзка между 

транспортните дейности, 

осъществявани с помощта на 

превозните средства, посочени в буква 

б), и държавата членка на 

установяване.“; 

Or. fr 

 

Изменение  139 

Доминик Мартен, Жоел Мeлен 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 3 – буква гб (нова) 

 Регламент (ЕО) № 1071/2009 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 гб) добавя се следната буква ж): 

 „ж) предприятието има 

представител във всяка държава 

членка, в която провежда редовни 

дейности, който да може да 

предостави достъп до цялата 

необходима документация с цел 

проверка на зачитането на 

предвидените условия от настоящия 

регламент.“; 

Or. fr 

 

Изменение  140 

Клод Ролен 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 3 – буква га (нова) 



 

AM\1144073BG.docx 75/163 PE616.759v01-00 

 BG 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 га) добавя се следната буква е): 

 „е) разполага с експлоатационен 

център в съответната държава 

членка, снабден с необходимото 

оборудване, по-специално с 

достатъчно места за паркиране на 

превозни средства за редовно 

използване от тези превозни 

средства.“; 

Or. fr 

 

Изменение  141 

Рина Роня Кари, Палома Лопес Бермехо, Жуан Пимента Лопеш 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 3 – буква га (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 гa) добавя се следната буква е): 

 „е) да извършва значителна част 

от превозите в държавата членка на 

установяване, като използва 

превозните средства, посочени в буква 

б);“; 

Or. en 

 

Изменение  142 

Карима Дели, Тери Райнтке 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 3 – буква га (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 гa) добавя се следната буква е): 

 „е) да разполага с експлоатационен 
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център в съответната държава 

членка, снабден с необходимото 

оборудване, и по-специално с 

достатъчно места за паркиране на 

превозни средства за редовно 

използване от превозните средства, 

посочени в буква б).“; 

Or. en 

Обосновка 

Това изменение, предложено от Европейска федерация на транспортните работници, 

произтича от първоначалното предложението на ЕК за регламент относно достъпа 

до професията (COM(2007) 263 final/2). 

 

Изменение  143 

Шон Саймън, Оле Кристенсен, Евелин Регнер, Рори Палмър, Гийом Балас, Алекс 

Майер, Клаудиу Чиприан Тънъсеску, Михаел Детйен, Елена Джентиле 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 3 – буква га (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 гa) добавя се следната буква е): 

 „е) да има ясна връзка между 

транспортните дейности, 

осъществявани с помощта на 

превозните средства, посочени в буква 

б), и държавата членка на 

установяване.“; 

Or. en 

 

Изменение  144 

Емилиян Павел, Клаудия Тапардел 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 3 – буква га (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 гa) добавя се следната буква е): 
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 „е) да фактурира пряко на 

получателите на услугите, които 

предоставя, като в случай на система 

на дъщерно предприятие 

фактурирането следва да се извършва 

пропорционално от дружеството 

майка;“; 

Or. en 

 

Изменение  145 

Хелга Стивънс 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 3a (нова) 

Регламент (ЕО) № 1071/2009 

Член 5 – параграф 2 (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (3a) добавя се следният параграф 2: 

 „Оценката на действителното и 

трайното установяване на едно 

предприятие е винаги индивидуална и 

обща, като се вземат предвид всички 

относими фактори.“; 

Or. nl 

 

Изменение  146 

Косма Злотовски, Чеслав Хоц, Зджислав Краснодембски 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 4 – буква а – подточка iii 

Регламент (ЕО) № 1071/2009 

Член 6 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

xi) командироването на 

работници; 

заличава се 

Or. en 
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Изменение  147 

Данута Язловецка, Агнешка Козловска-Райевич, Марек Плура, Кшищоф Хетман 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 4 – буква а – подточка iii 

Регламент (ЕО) № 1071/2009 

Член 6 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

xi) командироването на 

работници; 

xi) социалното и трудовото 

законодателство; 

Or. pl 

Обосновка 

Продължава да не е ясно как правилата за командирова следва да се прилагат спрямо 

международните превози, поради което добрата репутация на дадено дружество не 

следва да зависи от спазването на тези правила. Нарушаването на тези правила 

може да не е преднамерено, а да произтича от липсата на правна яснота. 

 

Изменение  148 

Карима Дели, Тери Райнтке 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 4 – буква а – подточка iii (нова) 

Регламент (ЕО) № 1071/2009 

Член 6 – параграф 1 – алинея 3 – подточка xiа (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 xiа) каботажния превоз. 

Or. en 

 

Изменение  149 

Хелга Стивънс 

 

Предложение за регламент 

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

Член 6 – параграф 1 – буква б – подточка xiа (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 xiа) каботажния превоз. 

Or. nl 

 

Изменение  150 

Рина Роня Кари, Палома Лопес Бермехо, Таня Гонсалес Пеняс, Жуан Пимента 

Лопеш 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 4 – буква а – подточка iii (нова) 

 Регламент (ЕО) № 1071/2009 

Член 6 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 xiiа) каботажния превоз. 

Or. en 

 

Изменение  151 

Роза Д'Амато, Даниела Аюто, Лаура Аджеа, Тициана Бегин 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 4 – буква а – подточка iii (нова) 

Регламент (ЕО) № 1071/2009 

Член 6 – буква б – подточка xiiа (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 xiiа) каботажния превоз; 

Or. it 

 

Изменение  152 

Шон Саймън, Оле Кристенсен, Евелин Регнер, Рори Палмър, Гийом Балас, Алекс 

Майер, Клаудиу Чиприан Тънъсеску, Михаел Детйен, Елена Джентиле 
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Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 4 – буква а – подточка iii (нова) 

Регламент (ЕО) № 1071/2009 

Параграф 6 – буква б – подточка xiiа (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 xiiа) каботажния превоз. 

Or. en 

Обосновка 

Предприятията, занимаващите се с автомобилен превоз, за които се установи, че 

нарушават правилата за командироване на работници, следва да са готови да поемат 

последиците за добрата репутация на дружеството и потенциалната загуба на 

лиценза на Общността. 

 

Изменение  153 

Доминик Мартен, Жоел Мeлен 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 4 – буква а – подточка iii (нова) 

 Регламент (ЕО) № 1071/2009 

Член 6 – подточка xiiа 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 xiiа) каботажния превоз. 

Or. fr 

 

Изменение  154 

Робер Рошфор 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 4 – буква а – подточка iii (нова) 

 Регламент (ЕО) № 1071/2009 (ЕО) 

Член 6 – параграф 1 – подточка 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 xiiа) каботажния превоз. 



 

AM\1144073BG.docx 81/163 PE616.759v01-00 

 BG 

Or. fr 

 

Изменение  155 

Клод Ролен 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 4 – буква а – подточка iii (нова) 

Регламент (EО) № 1071/2009 

Член 6 – параграф 1 – буква а – подточка xiiа 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 xiiа) каботажния превоз. 

Or. fr 

 

Изменение  156 

Карима Дели, Тери Райнтке 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 4 – буква б 

Регламент (ЕО) № 1071/2009 

Член 6 – параграф 2 – алинея 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

За целите на параграф 1, трета алинея, 

буква б), когато ръководителят на 

транспортната дейност или 

предприятието за превози е бил(о) 

осъден(о) за тежко престъпление или е 

им била наложена санкция в една или 

повече държави членки за някое от най-

тежките нарушения на правилата на 

Съюза, изложени в приложение IV, 

компетентният орган на държавата 

членка на установяване осъществява и 

приключва своевременно надлежно 

проведена административна процедура, 

която включва, ако е целесъобразно, 

проверка на място в помещенията на 

съответното предприятие. 

За целите на параграф 1, трета алинея, 

буква б), когато ръководителят на 

транспортната дейност или 

предприятието за превози е бил(о) 

осъден(о) за престъпление или им е 

била наложена санкция в една или 

повече държави членки за някое от 

нарушенията на правилата на Съюза, 

изложени в приложение IV, 

компетентният орган на държавата 

членка на установяване осъществява и 

приключва своевременно надлежно 

проведена административна процедура, 

която включва, ако е целесъобразно, 

проверка на място в помещенията на 

съответното предприятие. 

Or. en 
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Изменение  157 

Косма Злотовски, Чеслав Хоц, Рихард Сулик, Зджислав Краснодембски 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 4 – буква в 

Регламент (ЕО) № 1071/2009 

Член 6 – параграф 2а 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) определя степента на сериозност 

на нарушенията в зависимост от 

вероятността те да предизвикат 

опасност от смъртни случаи или тежки 

наранявания и да нарушат 

конкуренцията на пазара на 

автомобилните превози включително 

чрез влошаване на условията на труд 

на транспортните работници; 

б) определя степента на сериозност 

на нарушенията в зависимост от 

вероятността те да предизвикат 

опасност от смъртни случаи или тежки 

наранявания; 

Or. en 

 

Изменение  158 

Йерун Ленарс 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 4 – буква в 

Регламент (ЕО) № 1071/2009 

Член 6 – параграф 2а 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) определя степента на сериозност 

на нарушенията в зависимост от 

вероятността те да предизвикат 

опасност от смъртни случаи или тежки 

наранявания и да нарушат 

конкуренцията на пазара на 

автомобилните превози включително 

чрез влошаване на условията на труд на 

транспортните работници; 

б) определя степента на сериозност 

на нарушенията в зависимост от 

вероятността те да предизвикат 

опасност от смъртни случаи или тежки 

наранявания и да нарушат 

конкуренцията на пазара на 

автомобилните превози включително 

чрез влошаване на условията на труд на 

транспортните работници, както и 

степента на неспазването или на 

незадоволителното прилагане на 

приложимото трудово 

законодателство на Съюза; 
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Or. nl 

 

Изменение  159 

Данута Язловецка, Агнешка Козловска-Райевич, Марек Плура, Кшищоф Хетман 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 4 – буква в 

Регламент (ЕО) № 1071/2009 

Член 6 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) определя степента на сериозност 

на нарушенията в зависимост от 

вероятността те да предизвикат 

опасност от смъртни случаи или тежки 

наранявания и да нарушат 

конкуренцията на пазара на 

автомобилните превози включително 

чрез влошаване на условията на труд 

на транспортните работници; 

б) определя степента на сериозност 

на нарушенията в зависимост от 

вероятността те да предизвикат 

опасност от смъртни случаи или тежки 

наранявания и да застрашат здравето 

и безопасността на работниците 

поради неспазване на трудовото 

законодателство; 

Or. pl 

Обосновка 

Рискът от изкривяване на пазара не може да се счита за също толкова сериозен, 

колкото риска за здравето. Акцентът следва да е върху най-сериозните рискове, 

поради което следва да се включи заплахата за здравето и безопасността на 

работниците. 

 

Изменение  160 

Хелга Стивънс 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 4 – буква в 

Регламент (ЕО) № 1071/2009 

Член 6 – параграф 2а 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) определя степента на сериозност 

на нарушенията в зависимост от 

вероятността те да предизвикат 

опасност от смъртни случаи или тежки 

б) определя степента на сериозност 

на нарушенията в зависимост от 

вероятността те да предизвикат 

опасност от смъртни случаи или тежки 



 

PE616.759v01-00 84/163 AM\1144073BG.docx 

BG 

наранявания и да нарушат 

конкуренцията на пазара на 

автомобилните превози включително 

чрез влошаване на условията на труд 

на транспортните работници; 

наранявания и да нарушат 

конкуренцията на пазара на 

автомобилните превози включително 

чрез избягване на приложимото 

трудово и социално законодателство; 

Or. nl 

 

Изменение  161 

Косма Злотовски, Чеслав Хоц, Рихард Сулик, Зджислав Краснодембски 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква а 

Регламент (ЕО) № 1071/2009 

Член 7 – параграф 1 – алинея 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

а) в параграф 1 първата алинея се 

заменя със следното: 

заличава се 

„  

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 
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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 средство, и на 

900 EUR – за всяко следващо 

използвано превозно средство. 

“  

Or. en 

 

Изменение  162 

Георги Пирински 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква а 

Регламент (EО) № 1071/2009 

Член 7 – параграф 1 – алинея 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 

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 

с допустима максимална маса в 

натоварено състояние над 3,5 тона. 
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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 средство, и на 

900 EUR – за всяко следващо 

използвано превозно средство. 

Or. en 

 

Изменение  163 

Шон Саймън, Оле Кристенсен, Евелин Регнер, Рори Палмър, Гийом Балас, Алекс 

Майер, Клаудиу Чиприан Тънъсеску, Михаел Детйен 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква а 

Регламент (ЕО) № 1071/2009 

Член 7 – параграф 1 – алинея 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 

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 
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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. 

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. Освен това предприятията 

доказват, че разполагат със сума, 

пропорционална на една месечна 

заплата за всеки мобилен работник на 

равнището на държавата, в която те 

обичайно извършват своята дейност. 

Or. en 

 

Изменение  164 

Карима Дели, Тери Райнтке 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква а 

Регламент (ЕО) № 1071/2009 

Член 7 – параграф 1 – алинея 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 

За да бъде изпълнено изискването, 

предвидено в член 3, параграф 1, буква 

в), дадено предприятие трябва 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: 



 

PE616.759v01-00 88/163 AM\1144073BG.docx 

BG 

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 

средство, и на 900 EUR – за всяко 

следващо използвано превозно 

средство. 

 а) 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; и 

 б) със сума в размер на 

двумесечната заплата за всеки нает 

мобилен работник на равнището на 

държавата членка, в която или от 

която обичайно извършва своята 

дейност. 

 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 

средство, и на 900 EUR – за всяко 

следващо използвано превозно 

средство. 

Or. en 

Обосновка 

Настоящият регламент трябва да задължи превозвачите да разполагат със социален 

гаранционен фонд, пропорционален на броя на водачите, наети в държавата членка на 
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установяване. Това ще гарантира, че превозвачите са в състояние да изпълняват по 

всяко време задълженията си, свързани със заплати и социални осигуровки, както и че 

имат потенциала да преустановят текущите практики, при които превозвачите 

обявяват фалит и затварят дъщерни предприятия докато дължат неплатени 

заплати на водачите и социални осигуровки на държавите членки. 

 

Изменение  165 

Йерун Ленарс 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква а 

Регламент (ЕО) № 1071/2009 

Член 7 – параграф 1 – алинея 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 

средство, и на 900 EUR – за всяко 

следващо използвано 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 и на 5 000 EUR – за всяко 

следващо използвано превозно средство 

с маса, превишаваща 3,5 тона, или на 

1 000 евро за всяко следващо превозно 

средство с допустима максимална 

маса в натоварено състояние, която 

не надхвърля 3,5 тона. 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, 
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средство.“; възлизащ най-малко на 1 800 EUR, 

когато използват само едно превозно 

средство, и на 900 EUR – за всяко 

следващо използвано превозно 

средство.“; 

Or. nl 

 

Изменение  166 

Адам Коша, Чаба Шогор, Андор Дели 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква б 

Регламент (ЕО) № 1071/2009 

Член 7 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Чрез дерогация от параграф 1 

при липса на заверени годишни 

счетоводни отчети компетентният орган 

се съгласява предприятието да докаже 

финансовата си стабилност чрез 

удостоверение, като например банкова 

гаранция, документ, издаден от 

финансова институция, учредяващ 

достъп до кредит на името на 

предприятието, или друг обвързващ 

документ, доказващ, че предприятието 

разполага със сумите, посочени в 

параграф 1, първа алинея. 

2. Чрез дерогация от параграф 1 

при липса на заверени годишни 

счетоводни отчети компетентният орган 

се съгласява предприятието да докаже 

финансовата си стабилност чрез 

удостоверение, като например банкова 

гаранция, застрахователна полица, 

документ, издаден от финансова 

институция, учредяващ достъп до 

кредит на името на предприятието, или 

друг обвързващ документ, доказващ, че 

предприятието разполага със сумите, 

посочени в параграф 1, първа алинея. 

Or. hu 

Изменение  167 

Шон Саймън, Оле Кристенсен, Евелин Регнер, Рори Палмър, Гийом Балас, Алекс 

Майер, Клаудиу Чиприан Тънъсеску, Михаел Детйен 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 6a (нова) 

Регламент (ЕО) № 1071/2009 

Член 8 – параграф 5 

 

Текст в сила Изменение 

 (6a) член 8, параграф 5 се изменя, 
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както следва: 

Държавите членки могат да насърчават 

преминаването през периодично 

обучение на интервал от 10 години по 

темите, изброени в приложение I, за да 

се гарантира, че ръководителите на 

транспортната дейност са запознати 

с новостите в сектора. 

Държавите членки могат да насърчават 

преминаването през периодично 

обучение на интервал от три години по 

темите, изброени в приложение I, за да 

се гарантира, че лицето или лицата, 

посочени в член 8, параграф 1, са 

достатъчно запознати с новостите в 

сектора. 

 “; 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/ALL/?uri=celex%3A32009R1071) 

 

Изменение  168 

Шон Саймън, Оле Кристенсен, Евелин Регнер, Рори Палмър, Гийом Балас, Алекс 

Майер, Клаудиу Чиприан Тънъсеску, Михаел Детйен 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 8 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(8) в член 12, параграф 2 втората 

алинея се заличава; 

(8) в член 12, параграф 2 втората 

алинея се заменя със следното: 

 „Държавите членки извършват 

проверки най-малко на всеки три 

години, за да проверят дали 

предприятията все още отговарят на 

изискванията, предвидени в член 3.“; 

Or. en 

 

Изменение  169 

Карима Дели 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 8 

Регламент (ЕО) № 1071/2009 

Член 12 – алинея 2 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

(8) в член 12, параграф 2 втората 

алинея се заличава; 

(8) в член 12, параграф 2 се заменя 

със следното: 

 „Държавите членки извършват 

проверки най-малко на всеки три 

години, за да проверят дали 

предприятията все още отговарят на 

изискванията, предвидени в член 3.“; 

Or. en 

 

Изменение  170 

Карима Дели, Тери Райнтке 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 8a (нова) 

 Регламент (ЕО) № 1071/2009 

Член 12 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (8a) Държавите членки извършват 

проверки най-малко на всеки три 

години, за да проверят дали 

предприятията все още отговарят на 

изискванията, предвидени в член 3. 

Or. en 

 

Изменение  171 

Рина Роня Кари, Палома Лопес Бермехо, Таня Гонсалес Пеняс, Жуан Пимента 

Лопеш 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 8a (нова) 

1071/2009 

Член 12 – параграф 2 
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Текст в сила Изменение 

 (8a) в член 12, параграф 2 първата 

алинея се изменя, както следва:  

2. До 31 декември 2014 г. 

държавите членки извършват проверки 

най-малко на всеки пет години, за да 

проверят дали предприятията все още 

отговарят на изискванията, предвидени 

в член 3. 

„2. Държавите членки извършват 

проверки най-малко на всеки две 

години, за да проверят дали 

предприятията все още отговарят на 

изискванията, предвидени в член 3. 

 “ 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R1071&from=EN) 

 

Изменение  172 

Клод Ролен 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 11 – буква -а (нова) 

Регламент (EО) № 1071/2009 

Член 16 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 -а.) параграф 1 се изменя, както 

следва: 

 „1. За целите на прилагането на 

настоящия регламент, и по-

специално на членове 11 – 14 и член 26 

от него, всяка държава членка 

поддържа национален електронен 

регистър на предприятията за 

автомобилни превози, които са 

получили разрешение от определения 

от нея компетентен орган във връзка 

с упражняване на професията на 

автомобилен превозвач. Обработката 

на данните, които се съдържат в 

този регистър, се извършва под 

надзора на органа на публичната 

власт, определен за тази цел. Всички 



 

PE616.759v01-00 94/163 AM\1144073BG.docx 

BG 

компетентни органи на въпросната 

държава членка имат достъп в 

реално време до съответните данни, 

които се съдържат в националния 

електронен регистър.“; 

Or. fr 

 

Изменение  173 

Карима Дели, Тери Райнтке 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 11 – буква -а (нова) 

Регламент (ЕО) № 1071/2009 

Член 16 – параграф 1а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 -a) вмъква се следният параграф: 

 „1a. За целите на увеличаването на 

ефективността на трансграничното 

правоприлагане и на целенасочените 

проверки данните, съдържащи се в 

националните електронни регистри, 

са достъпни в реално време за всички 

компетентни проверяващи органи от 

всички държави членки. 

 Европейският орган по въпросите на 

трудовия пазар отговаря за 

наблюдението и достъпа до данните, 

съдържащи се в националните 

електронни регистри.“; 

Or. en 

Обосновка 

Достъпът в реално време до данни от националните електронни регистри за 

компетентните проверяващи органи е необходим за по-доброто правоприлагане. 

Създаването на черен списък, както в сектора на въздухоплаването, ще помогне за 

предотвратяването на възможността дружествата да не спазват това 

законодателство при извършването на международни превози. Тези точки следва да 

попадат в правомощията на Европейския орган по въпросите на трудовия пазар, 

който се предвижда да бъде създаден до края на 2018 г., както посочва г-н Юнкер в 
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речта си за състоянието на Съюза от 2017 г. 

 

Изменение  174 

Рина Роня Кари, Палома Лопес Бермехо, Таня Гонсалес Пеняс, Жуан Пимента 

Лопеш 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 11 – буква а– подточка i – уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

i) добавят се следните букви ж), з), 

и) и й): 

i) добавят се следните букви ж), з), 

и), й) и к): 

Or. en 

 

Изменение  175 

Вероника Лопе Фонтане 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 11 – буква а – подточка i – уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

i) добавят се следните букви ж), з), 

и) и й): 

i) добавят се следните букви ж) и 

з): 

Or. es 

 

Изменение  176 

Карима Дели, Тери Райнтке 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 11 – буква а – подточка i 

Регламент (ЕО) № 1071/2009 

Член 16 – параграф 2 – буква жa (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 жа) следните данни за всеки 

служител, включително мобилен 

персонал: име, гражданство, държава 
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членка на пребиваване, държава 

членка, в която е регистриран 

трудовият договор, държава членка, в 

която се правят вноските за социална 

сигурност, и социален или национален 

осигурителен номер; 

Or. en 

 

Изменение  177 

Карима Дели, Тери Райнтке 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 11 – буква а – подточка i 

Регламент (ЕО) № 1071/2009 ЕО 

Член 16 – параграф 2 – буква жб (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 жб) общ размер на активите, 

пасивите, собствения капитал и 

оборота през предходните две години; 

Or. en 

 

Изменение  178 

Карима Дели, Тери Райнтке 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 11 – буква а – подточка i 

Регламент (ЕО) № 1071/2009 

Член 16 – параграф 2 – буква жв (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 жв) класифициране на риска за 

предприятията в съответствие с 

член 9 от Директива 2006/22/ЕО; 

Or. en 
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Изменение  179 

Шон Саймън, Оле Кристенсен, Евелин Регнер, Рори Палмър, Гийом Балас, Алекс 

Майер, Клаудиу Чиприан Тънъсеску, Михаел Детйен 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 11 – буква а – подточка i 

Регламент (ЕО) № 1071/2009 

Член 16 – параграф 2 – буква з 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

з) брой на служителите; з) брой на служителите, техните 

имена, гражданство, държава на 

пребиваване, държавата членка на 

вноските за социална сигурност и 

социално осигурителния номер; 

Or. en 

 

Изменение  180 

Данута Язловецка, Агнешка Козловска-Райевич, Марек Плура, Кшищоф Хетман 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 11 – буква а – подточка i 

Регламент (ЕО) № 1071/2009 

Член 16 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

з) брой на служителите; з) брой на служителите, работещи 

в дружеството през последната 

календарна година; 

Or. pl 

Обосновка 

Допълнението на референтния период ще увеличи правната сигурност на 

разпоредбата. 

 

Изменение  181 

Карима Дели 
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Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 11 – буква а – подточка i 

Регламент (ЕО) № 1071/2009 

Член 16 – параграф 2 – буква за (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 за) следните данни за всеки 

служител, включително мобилен 

персонал: име, гражданство, държава 

членка на пребиваване, държава 

членка, в която е регистриран 

трудовият договор, държава членка, в 

която се правят вноските за социална 

сигурност, и социален или национален 

осигурителен номер; 

Or. en 

 

Изменение  182 

Вероника Лопе Фонтане 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 11 – буква а – подточка i 

Регламент (ЕО) № 1071/2009 

Член 16 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

и) общ размер на активите, 

пасивите, собствения капитал и 

оборота през последните две години; 

заличава се 

Or. es 

 

Изменение  183 

Рина Роня Кари, Палома Лопес Бермехо, Таня Гонсалес Пеняс, Жуан Пимента 

Лопеш 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 11 – буква а – подточка i 

1071/2009 

Член 16 – параграф 2 – буква йа (нова) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

 йa) следните данни за водачите на 

предприятието: име, гражданство, 

държава на пребиваване, държава 

членка, в която е регистриран 

трудовият договор, държава членка, в 

която се плащат вноските за 

социална сигурност; 

Or. en 

 

Изменение  184 

Косма Злотовски, Чеслав Хоц, Рихард Сулик, Зджислав Краснодембски 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 11 – буква а – подточка i 

Регламент (ЕО) № 1071/2009 

Член 16 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

и) общ размер на активите, 

пасивите, собствения капитал и 

оборота през последните две години; 

заличава се 

Or. en 

 

Изменение  185 

Данута Язловецка, Агнешка Козловска-Райевич, Марек Плура, Кшищоф Хетман 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 11 – буква а – подточка i 

Регламент (ЕО) № 1071/2009 

Член 16 – алинея 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

i) общ размер на активите, 

пасивите, собствения капитал и 

оборота през последните две години; 

i) копие от годишния финансов 

отчет и други документи, доказващи 

финансовите възможности, от типа 

на споменатите в член 7, параграф 2; 

Or. pl 



 

PE616.759v01-00 100/163 AM\1144073BG.docx 

BG 

Обосновка 

Изискването за прехвърляне на всички данни, предложено от Комисията, не изглежда 

съвсем оправдано. Не е ясно как предоставянето на тази информация ще подобри 

прилагането на правилата за допускане до упражняване на професията автомобилен 

превозвач. Вместо това ще е по-добре да се включи информация за документите, с 

които може действително да се докажат финансовите възможности на 

дружеството. 

 

Изменение  186 

Вероника Лопе Фонтане 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 11 – буква а – подточка i 

Регламент (ЕО) № 1071/2009 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

й) класифициране на риска за 

предприятията в съответствие с 

член 9 от Директива 2006/22/ЕО; 

заличава се 

Or. es 

 

Изменение  187 

Шон Саймън, Оле Кристенсен, Евелин Регнер, Рори Палмър, Гийом Балас, Алекс 

Майер, Клаудиу Чиприан Тънъсеску, Михаел Детйен 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 11 – буква а – подточка iа (нова) 

Регламент (ЕО) № 1071/2009 

Член 16 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 iа) добавя се следната буква ва): 

 „ 

 ва) наименованията и цялата 

свързана информация за 

предприятията за автомобилни 

превози, които преди това са били 

управлявани от ръководителите на 

транспортната дейност; 

 “ 
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Or. en 

 

Изменение  188 

Доминик Мартен, Жоел Мeлен 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 11 – буква а – подточка ii 

 Регламент (ЕО) № 1071/2009 

Член 16 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Държавите членки могат да решат дали 

да съхраняват в отделни регистри 

данните, посочени в първа алинея, 

букви д — й. В такъв случай всички 

компетентни органи на въпросната 

държава членка имат пряк достъп или 

достъп при поискване до съответните 

данни. Поисканата информация се 

предоставя в срок от пет работни дни 

след получаване на искането. Данните, 

посочени в първа алинея, букви а)—г), 

са публично достъпни в съответствие 

със съответните разпоредби относно 

защитата на личните данни. 

Държавите членки могат да решат дали 

да съхраняват в отделни регистри 

данните, посочени в първа алинея, 

букви д — й. В такъв случай всички 

компетентни органи на въпросната 

държава членка имат пряк достъп до 

съответните данни. Поисканата 

информация се предоставя в срок от пет 

работни дни след получаване на 

искането. Данните, посочени в първа 

алинея, букви а)—г), са публично 

достъпни в съответствие със 

съответните разпоредби относно 

защитата на личните данни. 

Or. fr 

 

Изменение  189 

Вероника Лопе Фонтане 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 11 – буква а – подточка ii 

Регламент (ЕО) № 1071/2009 

Член 16 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Държавите членки могат да решат дали 

да съхраняват в отделни регистри 

данните, посочени в първа алинея, 

букви д) – й). В такъв случай всички 

компетентни органи на въпросната 

държава членка имат пряк достъп или 

Държавите членки могат да решат дали 

да съхраняват в отделни регистри 

данните, посочени в първа алинея, 

букви д) – з). В такъв случай всички 

компетентни органи на въпросната 

държава членка имат пряк достъп или 
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достъп при поискване до съответните 

данни. Поисканата информация се 

предоставя в срок от пет работни дни 

след получаване на искането. Данните, 

посочени в първа алинея, букви а) – г), 

са публично достъпни съгласно 

съответните разпоредби относно 

защитата на личните данни. 

достъп при поискване до съответните 

данни. Поисканата информация се 

предоставя в срок от пет работни дни 

след получаване на искането. Данните, 

посочени в първа алинея, букви а) – г), 

са публично достъпни съгласно 

съответните разпоредби относно 

защитата на личните данни. 

Or. es 

 

Изменение  190 

Шон Саймън, Оле Кристенсен, Евелин Регнер, Рори Палмър, Гийом Балас, Алекс 

Майер, Клаудиу Чиприан Тънъсеску, Михаел Детйен, Елена Джентиле 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 11 – буква аа (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 aa) добавя се следният параграф -1: 

 „За по-ефективно трансгранично 

правоприлагане данните, съдържащи 

се в националните електронни 

регистри, трябва да са достъпни 

изцяло и в реално време за 

компетентните органи от всички 

държави членки.“; 

Or. en 

 

Изменение  191 

Рина Роня Кари, Палома Лопес Бермехо, Таня Гонсалес Пеняс, Жуан Пимента 

Лопеш 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 11 – буква аа (нова) 

 Регламент (ЕО) № 1071/2009 

Член 16 – параграф 2 – буква в 
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Текст в сила Изменение 

 aa) член 16, параграф 2, буква в) се 

изменя, както следва: 

в) имена на ръководителите на 

транспортната дейност, определени като 

изпълняващи условията за добра 

репутация и професионална 

компетентност, или, когато е 

целесъобразно, името на законния 

представител; 

„в) имена на ръководителите на 

транспортната дейност, определени като 

изпълняващи условията за добра 

репутация и професионална 

компетентност, или, когато е 

целесъобразно, името на законния 

представител; наименования на 

предприятията, управлявани преди 

това от ръководителите на 

транспортната дейност; 

 “; 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R1071&from=EN) 

 

Изменение  192 

Шон Саймън, Оле Кристенсен, Евелин Регнер, Рори Палмър, Гийом Балас, Алекс 

Майер, Клаудиу Чиприан Тънъсеску, Михаел Детйен 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 11 – буква аб (нова) 

Регламент (ЕО) № 1071/2009 

Член 16 – параграф 2 – буква в 

 

Текст в сила Изменение 

 аб) член 16, параграф 2, буква в) се 

изменя, както следва: 

в) имена на ръководителите на 

транспортната дейност, определени като 

изпълняващи условията за добра 

репутация и професионална 

компетентност, или, когато е 

целесъобразно, името на законния 

представител; 

„в) имена на ръководителите на 

транспортната дейност, определени като 

изпълняващи изискванията, посочени 

в член 3, във връзка с добра репутация и 

професионална компетентност, или, 

когато е целесъобразно, името на 

законния представител; 

 “; 

Or. en 
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(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32009R1071) 

 

Изменение  193 

Роза Д'Амато, Даниела Аюто, Лаура Аджеа, Тициана Бегин 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 11 – буква ба (нова) 

Регламент (ЕО) № 1071/2009 

Член 16 – параграф 5 

 

Текст в сила Изменение 

 ба) параграф 5 се заменя със 

следното: 

5. Без да се засягат параграфи 1 и 2, 

държавите членки вземат всички 

необходими мерки за осигуряване на 

взаимно свързване и достъп до 

националните електронни регистри в 

Общността чрез националните звена 

за контакт, определени в член 18. В 

срок до 31 декември 2012 г. се 

осигурява достъп и взаимно свързване 

чрез национални звена за контакт, 

така че компетентен орган в която и 

да е държава-членка да може да 

извършва справки в националния 

електронен регистър на всяка 

държава-членка. 

„5. Държавите членки вземат всички 

необходими мерки за осигуряване на 

взаимно свързване и оперативна 

съвместимост на националните 

електронни регистри в целия Съюз, 

както и на свързване с портала, 

посочен в Регламент (ЕС) № 165/2014, 

по такъв начин, че данните, посочени 

в параграф 2, да са пряко достъпни за 

всички съответни компетентни и 

контролни органи на всички държави 

членки.“ . 

  

Or. it 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/ALL/?uri=CELEX:32009R1071) 

 

Изменение  194 

Роза Д'Амато, Даниела Аюто, Лаура Аджеа, Тициана Бегин 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 11 – буква бб (нова) 

Регламент (ЕО) № 1071/2009 

Член 16 – параграф 6 
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Текст в сила Изменение 

 бб) параграф 6 се заменя със 

следното: 

6. Общите правила относно 

прилагането на параграф 5, като 

формат на обменяните данни, 

технически процедури за електронна 

справка в националните електронни 

регистри на други държави членки и 

насърчаване на оперативната 

съвместимост на тези регистри с други 

свързани бази данни, се приемат от 

Комисията в съответствие с 

процедурата по консултиране, 

посочена в член 25, параграф 2 и за 

първи път преди 31 декември 2010 г. 

Тези общи правила определят органа, 

който е отговорен за достъпа, по-

нататъшното използване и 

актуализиране на данните след 

предоставяне на достъп до данните, и 

за тази цел включват правила 

относно регистрирането и 

проследяването на данните. 

„6. На Комисията се предоставя 

правомощието да приема делегирани 

актове в съответствие с член 24 за 

установяване и актуализиране на 

общи правила, които да гарантират, 

че националните електронни 

регистри са изцяло взаимосвързани и 

оперативно съвместими както 

помежду си, така и с портала, 

посочен в Регламент (ЕС) № 165/2014, 

по такъв начин, че компетентен или 

контролен орган в която и да е 

държава членка да има възможност 

за пряк достъп до националния 

електронен регистър на всяка 

държава членка, както е посочено в 

параграф 5. Тези общи правила 

включват правила относно формата 

на обменяните данни, техническите 

процедури за електронна справка в 

националните електронни регистри на 

други държави членки и оперативната 

съвместимост на тези регистри, както и 

конкретни правила относно достъпа, 

регистрирането и проследяването на 

данните. 

 “. 

Or. it 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/ALL/?uri=CELEX:32009R1071) 

 

Изменение  195 

Карима Дели 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 11a (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (11a) За да се гарантира, че всички 
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правила на ЕС за мобилните 

работници се прилагат по справедлив, 

опростен и ефективен начин, 

Европейският орган по въпросите на 

трудовия пазар отговаря за 

проверката и прилагането на 

правилата. Той предоставя 

оперативна и правна помощ на 

държавите членки, на социалните 

партньори и на работниците с оглед 

на прилагането на социалното 

законодателство и предприемането 

на проверки навсякъде в Европа. 

Or. en 

 

Изменение  196 

Рина Роня Кари, Палома Лопес Бермехо, Жуан Пимента Лопеш 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 11 – буква -а (нова) 

 Регламент (ЕО) № 1071/2009 

Член 16 – параграф 2 

 

Текст в сила Изменение 

 -a) параграф 2 се изменя, както 

следва: 

2. Националните електронни 

регистри съдържат най-малко следните 

данни: а) наименование и правна форма 

на предприятието; б) адрес на мястото 

на дейност; в) имена на ръководителите 

на транспортната дейност, определени 

като изпълняващи условията за добра 

репутация и професионална 

компетентност, или, когато е 

целесъобразно, името на законния 

представител; г) вид на разрешението, 

брой на обхванатите от него превозни 

средства и по целесъобразност, сериен 

номер на лиценза на Общността и на 

заверените копия от него; д) брой, 

категория и вид тежки нарушения, 

посочени в член 6, параграф 1, буква б), 

които са довели до постановяването на 

„2. Националните електронни 

регистри съдържат най-малко следните 

данни: а) наименование и правна форма 

на предприятието; б) адрес на мястото 

на дейност; в) имена на ръководителите 

на транспортната дейност, определени 

като изпълняващи условията за добра 

репутация и професионална 

компетентност, или, когато е 

целесъобразно, името на законния 

представител; г) вид на разрешението, 

брой на обхванатите от него превозни 

средства и по целесъобразност, сериен 

номер на лиценза на Общността и на 

заверените копия от него; д) брой, 

категория и вид тежки нарушения, 

посочени в член 6, параграф 1, буква б), 

които са довели до постановяването на 
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присъда или налагане на санкция през 

последните две години; е) имена на 

лица, които са обявени за неспособни да 

ръководят транспортната дейност на 

предприятие, докато не бъде 

възстановена добрата репутация на тези 

лица съгласно член 6, параграф 3, както 

и приложимите мерки за възстановяване 

на правата. За целите на буква д) 

държавите-членки могат до 31 декември 

2015 г. да решат да включат в 

националния електронен регистър само 

най-тежките нарушения, които са 

предвидени в приложение IV. 

присъда или налагане на санкция през 

последните две години; е) имена на 

лица, които са обявени за неспособни да 

ръководят транспортната дейност на 

предприятие, докато не бъде 

възстановена добрата репутация на тези 

лица съгласно член 6, параграф 3, както 

и приложимите мерки за възстановяване 

на правата. За целите на буква д) 

държавите-членки могат до 31 декември 

2015 г. да решат да включат в 

националния електронен регистър само 

най-тежките нарушения, които са 

предвидени в приложение IV. 

 За целите на ефективното 

трансгранично правоприлагане 

данните, съдържащи се в 

националните електронни регистри, 

са достъпни в реално време за 

компетентните проверяващи органи 

на всички държави членки. 

 “. 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R1071&from=EN) 

 

Изменение  197 

Ан Сандер, Елизабет Морен-Шартие, Жером Лаврийо, Жофроа Дидие, Франк 

Пруст, Рено Мюзелие 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 12 

Регламент (ЕО) № 1071/2009 

Член 18 – параграф 3a 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 3а. За улесняване на 

сътрудничеството между 

администрациите и обмена на добри 

практики по отношение на 

проверките, държавите членки 

работят съгласувано с платформата 

за борба срещу недекларирания труд и 
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с Европейския орган по въпросите на 

трудовия пазар. 

Or. fr 

 

Изменение  198 

Шон Саймън, Оле Кристенсен, Евелин Регнер, Рори Палмър, Гийом Балас, Алекс 

Майер, Клаудиу Чиприан Тънъсеску, Михаел Детйен, Елена Джентиле 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 12 

Регламент (ЕО) № 1071/2009 

Член 18 – параграф 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Когато запитаната държава 

членка счита, че искането не е 

достатъчно обосновано, тя информира 

за това запитващата държава членка в 

срок до десет работни дни. 

Запитващата държава членка 

допълнително обосновава искането. 

Когато това не е възможно, искането 

може да бъде отхвърлено от 

държавата членка. 

4. Във връзка с параграфи 1 и 2, 

когато запитаната държава членка 

счита, че искането не е достатъчно 

обосновано, тя информира за това 

запитващата държава членка в срок до 

пет работни дни. Запитващата държава 

членка допълнително обосновава 

искането и съответните държави 

членки провеждат обсъждане 

помежду си с оглед намиране на 

решение за всички възникнали 

затруднения. Когато това не е 

възможно, искането може да бъде 

отхвърлено от запитаната държава 

членка. В такъв случай запитващата 

държава членка може да отнесе 

оплакването до Комисията, която 

може да предприеме необходимите 

мерки по целесъобразност. 

Or. en 

 

Изменение  199 

Йерун Ленарс 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 12 

Регламент (ЕО) № 1071/2009 

Член 18 – параграф 5 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

5. Когато е трудно или невъзможно 

да се изпълни искане на информация 

или да се извършат проверки, 

инспекции или разследвания, 

въпросната държава членка информира 

за това запитващата държава членка в 

срок до десет работни дни, като посочва 

причините. Съответните държави 

членки провеждат обсъждане помежду 

си с оглед намиране на решение за 

всички възникнали затруднения. 

5. Когато е трудно или невъзможно 

да се изпълни искане на информация 

или да се извършат проверки, 

инспекции или разследвания, 

въпросната държава членка информира 

за това запитващата държава членка в 

срок до десет работни дни, като посочва 

причините. Съответните държави 

членки си сътрудничат и провеждат 

обсъждане помежду си с оглед 

намиране на решение за всички 

възникнали затруднения. 

Or. nl 

 

Изменение  200 

Шон Саймън, Оле Кристенсен, Евелин Регнер, Рори Палмър, Гийом Балас, Алекс 

Майер, Клаудиу Чиприан Тънъсеску, Михаел Детйен, Елена Джентиле 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 12 

Регламент (ЕО) № 1071/2009 

Член 18 – параграф 6 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

6. В отговор на искания съгласно 

параграф 3 държавите членки 

предоставят исканата информация и 

извършват необходимите проверки, 

инспекции и разследвания в срок от 

двадесет и пет работни дни от 

получаването на искането, освен ако са 

информирали запитващата държава 

членка, че искането не е достатъчно 

обосновано или че не е възможно да 

бъде изпълнено, или за затруднения в 

съответствие с параграфи 4 и 5. 

6. В отговор на искания съгласно 

параграф 3 държавите членки 

предоставят исканата информация и 

извършват необходимите проверки, 

инспекции и разследвания в срок от 

петнадесет работни дни от 

получаването на искането, освен ако 

между заинтересованите държави 

членки не е договорен взаимно друг 

срок. Когато това не е възможно, 

искането може да бъде отхвърлено 

от държавата членка. В такъв случай 
запитващата държава членка може да 

отнесе оплакването до Комисията, 

която може да предприеме 

необходимите мерки по 

целесъобразност. 
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Or. en 

 

Изменение  201 

Емилиян Павел, Клаудия Тапардел 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 12 

Регламент (ЕО) № 1071/2009 

Член 18 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 9a. Държавите членки извършват 

трансгранични проверки на 

свързаните транспортни дружества 

(дружества майки и дъщерни 

дружества) за установяване на 

нарушения, свързани с 

непропорционално пренасочване на 

печалбата или фактуриране на по-

малки суми; 

Or. en 

 

Изменение  202 

Карима Дели 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 12 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 9a. Публикува се списък на 

Общността на автомобилните 

превозвачи, които не отговарят на 

съответните правни изисквания, с 

цел да се гарантира по-голяма 

прозрачност. Този списък на 

Общността е основан на общи 

критерии, разработени на равнището 

на Общността и преразглеждани 

ежегодно от Европейския орган по 

въпросите на трудовия пазар. 

Автомобилните превозвачи, посочени 

в списъка на Общността, са предмет 
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на оперативна забрана. 

Оперативните забрани по списъка на 

Общността се прилагат на цялата 

територия на държавите членки. В 

изключителни случаи на държавите 

членки се разрешава да предприемат 

едностранни мерки. При извънредна 

ситуация и при възникване на 

непредвиден проблем със сигурността 

държавите членки имат 

възможността за незабавно издаване 

на оперативна забрана за тяхната 

собствена територия. 

Or. en 

Обосновка 

В сектора на въздухоплаването има черен списък на авиокомпаниите, които не 

отговарят на стандартите за безопасност. На дружествата от този списък е 

забранено да извършват стопанска дейност щом са включени в него. Предвид факта, 

че спазването на правилата в сектора на автомобилните превози е тясно свързано с 

пътната безопасност, подобен списък следва да се въведе възможно най-скоро и да 

бъде поставен под отговорността на създаващия се Европейски орган по въпросите 

на трудовия пазар. 

 

Изменение  203 

Георги Пирински 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 16 

Регламент (ЕО) № 1071/2009 

Член 26 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(16) в член 26 се добавят следните 

параграфи 3, 4 и 5: 

заличава се 

„  

3. Всяка година държавите 

членки изготвят доклад за 

използването на тяхна територия на 

моторни превозни средства с 

допустима максимална маса в 

натоварено състояние до 3,5 тона 
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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: 

а) 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; 

 

б) броя на превозните средства с 

допустима максимална маса в 

натоварено състояние до 3,5 тона, 

регистрирани в държавата членка 

през всяка календарна година; 

 

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; 

 

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. 

 

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 
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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. 

5. Всяка година държавите 

членки докладват на Комисията за 

исканията, които са изпратили 

съгласно член 18, параграфи 3 и 4, за 

отговорите, получени от другите 

държави членки, и за действията, 

които са предприели въз основа на 

представената информация. 

 

“  

Or. en 

 

Изменение  204 

Рина Роня Кари, Палома Лопес Бермехо, Жуан Пимента Лопеш 

 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – точка 1 

 Регламент (ЕО) № 1072/2009 

Член 1 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Превозът на празни контейнери или 

палети се счита за превоз на товари 

за чужда сметка или срещу 

възнаграждение, когато той е 

предмет на договор за превоз. 

заличава се 

Or. en 

 

Изменение  205 

Шон Саймън, Оле Кристенсен, Евелин Регнер, Рори Палмър, Алекс Майер, 

Клаудиу Чиприан Тънъсеску, Михаел Детйен, Елена Джентиле 
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Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – точка 1 

Регламент (ЕО) № 1072/2009 

Член 1 – параграф 1 – алинея 1a 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Превозът на празни контейнери или 

палети се счита за превоз на товари 

за чужда сметка или срещу 

възнаграждение, когато той е 

предмет на договор за превоз. 

заличава се 

Or. en 

 

Изменение  206 

Жорж Бах 

 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – точка 1 

Регламент (EO) № 1072/2009 

Член 1 – параграф 1 – алинея 1a 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Превозът на празни контейнери или 

палети се счита за превоз на товари за 

чужда сметка или срещу 

възнаграждение, когато той е предмет 

на договор за превоз. 

Превозът на празни контейнери или 

палети не се счита за международен 

превоз на товари за чужда сметка или 

срещу възнаграждение за целите на 

глава III. 

Or. en 

Обосновка 

Каботажните превози (на временен принцип и ясно свързани с истински 

международни превози) могат да повишат ефективността на транспорта и да 

намалят ненужните празни курсове. Със съществуващия режим за каботаж се 

злоупотребява от страна на дружествата, извършващи системни каботажни 

превози, което следва да бъде предотвратено с оглед на гарантирането на условия на 

равнопоставеност. Ето защо следва да не се предоставя възможност за 

международни транспортни операции, свързани с превоза само на празни контейнери 

или палети. 
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Изменение  207 

Хелга Стивънс 

 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – точка 1 

Регламент (ЕО) № 1072/2009 

Член 1 – параграф 1 – алинея 1a 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Превозът на празни контейнери или 

палети се счита за превоз на товари за 

чужда сметка или срещу 

възнаграждение, когато той е предмет 

на договор за превоз. 

За целите на глава III относно 

каботажа превозът на празни 

контейнери или палети се счита за 

превоз на товари за чужда сметка или 

срещу възнаграждение. 

Or. nl 

 

Изменение  208 

Карима Дели 

 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – точка 1a (нова) 

Регламент (ЕО) № 1072/2009 

Член 1 – параграф 1а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 В член 1 се добавя следният параграф: 

 „1a. Настоящият регламент се 

прилага и за входящия или изходящия 

автомобилен превоз на товари като 

етап от маршрут при комбиниран 

транспорт съгласно Директива 

92/106/ЕИО на Съвета.“. 

Or. en 

 

Изменение  209 

Михаел Детйен 

 

Предложение за регламент 

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

Член 1 – параграф 2 

 

Текст в сила Изменение 

 (1a) в член 1 параграф 2 се изменя, 

както следва: 

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 е обхванато от 

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 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/ALL/?uri=CELEX%3A32009R1072) 

 

Изменение  210 

Жером Лаврийо, Елизабет Морен-Шартие, Ан Сандер, Рено Мюзелие, Франк 

Пруст, Жофроа Дидие 

 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – точка 1а (нова) 

Регламент (ЕО) № 1072/2009 

Член 1 – параграф 5 – буква в 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (1а) в член 1, параграф 5 буква в) се 

заличава. 

Or. fr 
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Обосновка 

Настоящият Регламент (ЕО) № 1072/2009 и всички негови разпоредби трябва да се 

прилагат и за 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, използвани за дейности по автомобилния 

транспорт. 

 

Изменение  211 

Шон Саймън, Оле Кристенсен, Евелин Регнер, Рори Палмър, Алекс Майер, 

Клаудиу Чиприан Тънъсеску, Михаел Детйен, Елена Джентиле 

 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – точка 2 – буква а 

Регламент (ЕО) № 1072/2009 

Член 2 – параграф 6 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

6. „каботажен превоз“ означава 

вътрешен превоз за чужда сметка или 

срещу възнаграждение, извършван 

временно в приемаща държава членка, 

който включва превоза от вземането 

на товарите от един или няколко 

пункта за натоварване до доставката 

им в един или няколко пункта за 

доставка, както е посочено в 

товарителницата; 

заличава се 

Or. en 

 

Изменение  212 

Ан Сандер, Елизабет Морен-Шартие, Жером Лаврийо, Жофроа Дидие, Франк 

Пруст, Рено Мюзелие 

 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – точка 2 – буква а 

Регламент (ЕО) № 1072/2009 

Член 2 – параграф 6 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

6. „каботажен превоз“ означава 

вътрешен превоз за чужда сметка или 

6. „каботажен превоз“ означава 

вътрешен превоз за чужда сметка или 
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срещу възнаграждение, извършван 

временно в приемаща държава членка, 

който включва превоза от вземането на 

товарите от един или няколко пункта за 

натоварване до доставката им в един 

или няколко пункта за доставка, както е 

посочено в товарителницата; 

срещу възнаграждение, извършван 

временно в приемаща държава членка, 

който включва превоза от вземането на 

товарите от един или няколко пункта за 

натоварване до доставката им в един 

или няколко пункта за доставка, както е 

посочено в товарителницата, като 

основната цел е да се избегне 

изпълнението на празни курсове на 

камиони; 

Or. fr 

Обосновка 

Каботажните превози не трябва да се превръщат в обичайна работна практика за 

автомобилния транспорт. Тяхната основна цел трябва да бъде да се избегне 

изпълнението на празни курсове на камиони. 

 

Изменение  213 

Рина Роня Кари, Палома Лопес Бермехо, Таня Гонсалес Пеняс 

 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – точка 2 – буква а 

 Регламент (ЕО) № 1072/2009 

Член 2 –параграф 6 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

6. „каботажен превоз“ означава 

вътрешен превоз за чужда сметка или 

срещу възнаграждение, извършван 

временно в приемаща държава членка, 

който включва превоза от вземането на 

товарите от един или няколко пункта 

за натоварване до доставката им в един 

или няколко пункта за доставка, както 

е посочено в товарителницата; 

6. „каботажен превоз“ означава 

вътрешен превоз за чужда сметка или 

срещу възнаграждение, извършван 

временно в приемаща държава членка, 

който включва превоза от вземането на 

товарите от един пункт за натоварване 

до доставката им в един пункт за 

доставка; 

Or. en 

 

Изменение  214 

Карима Дели, Тери Райнтке 

от името на групата Verts/ALE 



 

AM\1144073BG.docx 119/163 PE616.759v01-00 

 BG 

 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – точка 2 – буква а 

Регламент (ЕО) № 1072/2009 

Член 2 – параграф 6 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

6. „каботажен превоз“ означава 

вътрешен превоз за чужда сметка или 

срещу възнаграждение, извършван 

временно в приемаща държава членка, 

който включва превоза от вземането на 

товарите от един или няколко пункта 

за натоварване до доставката им в един 

или няколко пункта за доставка, както 

е посочено в товарителницата; 

6. „каботажен превоз“ означава 

вътрешен превоз за чужда сметка или 

срещу възнаграждение, извършван 

временно в приемаща държава членка, 

който включва превоза от вземането на 

товарите от един пункт за натоварване 

до доставката им в един пункт за 

доставка; 

Or. en 

Обосновка 

Въпреки че каботажните превози (на временен принцип и ясно свързани с истински 

международни превози от или до държавата членка на установяване на превозвача) 

могат да спомагат за повишаването на ефективността на транспорта и да доведат 

до намаляване на ненужните празни курсове, със съществуващия режим за каботаж 

се злоупотребява от страна на дружества, извършващи системни каботажни 

превози с „водачи номади“. Този вид системен каботаж трябва да бъде 

предотвратен. 

 

Изменение  215 

Клод Ролен 

 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – точка 2 – буква а 

Регламент (ЕО) № 1072/2009 

Член 2 – параграф 6 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

6. „каботажен превоз“ означава 

вътрешен превоз за чужда сметка или 

срещу възнаграждение, извършван 

временно в приемаща държава членка, 

който включва превоза от вземането на 

товарите от един или няколко пункта 

6. „каботажен превоз“ означава 

вътрешен превоз за чужда сметка или 

срещу възнаграждение, извършван 

временно в приемаща държава членка, 

който включва превоза от вземането на 

товарите от един пункт за натоварване 
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за натоварване до доставката им в един 

или няколко пункта за доставка, както 

е посочено в товарителницата; 

до доставката им в един пункт за 

доставка, както е посочено в 

товарителницата; 

Or. fr 

 

Изменение  216 

Шон Саймън, Оле Кристенсен, Евелин Регнер, Рори Палмър, Гийом Балас, Алекс 

Майер, Клаудиу Чиприан Тънъсеску, Михаел Детйен 

 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – точка 2a (нова) 

Регламент (ЕО) № 1072/2009 

Член 3 

 

Текст в сила Изменение 

 (2a) член 3 се заменя със следното: 

Общ принцип „Общ принцип 

Международни превози се извършват 

при притежаване на лиценз на 

Общността и когато водачът е 

гражданин на трета държава – заедно с 

атестация за водач. 

Международни превози се извършват 

при притежаване на интелигентен 

тахограф, съгласно посоченото в 

глава II от Регламент (ЕС) № 165/2014 

на Европейския парламент и на 

Съвета*, на лиценз на Общността и 

когато водачът е гражданин на трета 

държава – заедно с атестация за водач. 

 “; 

 __________________ 

 * 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 
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(ОВ L 60, 28.2.2014 г., стр. 1). 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/TXT/?uri=CELEX%3A32009R1072) 

Обосновка 

Интелигентният тахограф ще улесни задължителното и автоматично записване на 

местоположението на превозното средство в началото и в края на работния ден и 

позволява събиране на данни от общия период на управление в дадена държава членка. 

Това ще създаде възможността да се покаже съответствие с правилата относно, 

наред с другото, командироването на работници и каботажната дейност. 

 

Изменение  217 

Роза Д'Амато, Даниела Аюто, Лаура Аджеа, Тициана Бегин 

 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – точка 2а (нова) 

Регламент (ЕО) № 1072/2009 

Член 3 

 

Текст в сила Изменение 

 (2а) член 3 се заменя със следното: 

Международни превози се извършват 

при притежаване на лиценз на 

Общността и когато водачът е 

гражданин на трета държава — заедно с 

атестация за водач. 

„Международни превози се извършват 

при притежаване на лиценз на 

Общността, интелигентен тахограф 

съгласно Регламент (ЕС) № 165/2014 и 

когато водачът е гражданин на трета 

държава — заедно с атестация за водач. 

 “; 

Or. it 

(http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:300:0072:0087:BG:PDF) 

 

Изменение  218 

Рина Роня Кари, Палома Лопес Бермехо, Таня Гонсалес Пеняс, Жуан Пимента 

Лопеш 

 

Предложение за регламент 

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

Член 3 Общ принцип 

 

Текст в сила Изменение 

 (2a) член 3 се изменя, както следва: 

Международни превози се извършват 

при притежаване на лиценз на 

Общността и когато водачът е 

гражданин на трета държава – заедно с 

атестация за водач. 

„Международни превози се извършват 

при притежаване на интелигентен 

тахограф, както е предвидено в глава 

II от Регламент (ЕС) № 165/2014, и на 
лиценз на Общността, и когато водачът 

е гражданин на трета държава – заедно с 

атестация за водач. 

 “; 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R1072&from=EN) 

 

Изменение  219 

Йерун Ленарс 

 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – точка 5 – буква а 

Регламент (ЕО) № 1072/2009 

Член 8 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

а) параграф 2 се заменя със 

следното: 

заличава се 

„  

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 
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моторното превозно средство от 

състава. Последното разтоварване по 

време на каботажен превоз се 

извършва в срок от пет дни от 

последното разтоварване в 

приемащата държава членка по време 

на входящия международен превоз. 

“;  

Or. nl 

 

Изменение  220 

Мартина Длабайова, Антониу Мариню и Пинту, Енрике Калвет Чамбон, Ренате 

Вебер 

 

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 пет 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 до 

три каботажни превоза след 

международния превоз от друга 

държава членка или от трета 

държава до приемащата държава 

членка с едно и също превозно средство 

или – в случай на състав от превозни 

средства – с моторното превозно 

средство от състава. Първото товарене 

по време на каботажен превоз може 

да започне в 00:00 ч. в деня след 
последното разтоварване на входящия 

международен превоз. Последното 

разтоварване по време на каботажен 

превоз преди напускане на 

приемащата държава членка се 

извършва в срок от седем дни от 

последното разтоварване в приемащата 
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държава членка по време на входящия 

международен превоз. В срока, посочен 

в първа алинея, превозвачите на 

товари могат да извършат някои или 

всички каботажни превози, 

разрешени съгласно същата алинея, 

във всяка държава членка, при условие 

че те са ограничени до един 

каботажен превоз на държава членка 

в рамките на три дни след влизането 

без товар на територията на същата 

тази държава членка. Срокът за 

каботаж изтича в 24:00 ч. на седмия 

ден. 

Or. en 

 

Изменение  221 

Карима Дели, Тери Райнтке 

от името на групата Verts/ALE 

 

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 пет 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 24 часа от 

последното разтоварване в приемащата 

държава членка по време на входящия 

международен превоз. 
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 На предприятията за автомобилни 

превози не се разрешава да извършват 

каботажни превози с едно и също 

превозно средство или – в случай на 

състав от превозни средства – с 

моторното превозно средство от 

състава, в приемащата държава 

членка за период от седем дни след 

изтичането на 24-часовия срок, 

посочен в първата алинея. 

Or. en 

 

Изменение  222 

Рина Роня Кари, Палома Лопес Бермехо, Таня Гонсалес Пеняс, Жуан Пимента 

Лопеш 

 

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 пет 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 един ден 

от последното разтоварване в 

приемащата държава членка по време на 

входящия международен превоз. 

 На предприятията за автомобилни 

превози не се разрешава да извършват 

каботажни превози с едно и също 

превозно средство или – в случай на 
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състав от превозни средства – с 

моторното превозно средство от 

състава, в същата приемаща държава 

членка за период от седем дни след 

изтичането на еднодневния срок, 

посочен в първата алинея. 

Or. en 

 

Изменение  223 

Доминик Мартен, Жоел Мeлен 

 

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 не 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; 

Or. fr 

 

Изменение  224 

Жорж Бах 

 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – точка 5 – буква а 
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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 пет 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 три дни 

от последното разтоварване в 

приемащата държава членка по време на 

този входящ международен превоз, при 

условие че е налице договор за 

извършване на превози. На същото 

превозно средство не се разрешава да 

извършва каботажен превоз в същата 

приемаща държава членка в срок от 

седем дни след приключването на 

извършения с него каботажен превоз. 

Or. en 

Обосновка 

За да се спомогне за предотвратяване на системния каботажен превоз, 

каботажната дейност на превозвача следва да е последвана от период на почивка 

преди да му бъде разрешено да изпълни друг каботажен превоз в същата приемаща 

държава членка. 

 

Изменение  225 

Роза Д'Амато, Даниела Аюто, Лаура Аджеа, Тициана Бегин 

 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – точка 5 – буква а 



 

PE616.759v01-00 128/163 AM\1144073BG.docx 

BG 

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 пет 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. 

 Превозните средства, посочени в 

първа алинея на настоящия параграф, 

се връщат в държавата членка на 

произход не по-късно от две седмици 

след излизането от тази държава 

членка.“; 

Or. it 

 

Изменение  226 

Ан Сандер, Елизабет Морен-Шартие, Жером Лаврийо, Жофроа Дидие, Франк 

Пруст, Рено Мюзелие 

 

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 

2. След доставката на товарите, 

превозвани при входящия 

международен превоз от друга държава 

членка или от трета държава в 
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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; 

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, за да 

избегнат празни курсове. Последното 

разтоварване по време на 

единствената разрешена дейност 

покаботажен превоз се извършва в 

срок от 3 дни от последното 

разтоварване в приемащата държава 

членка по време на входящия 

международен превоз; 

Or. fr 

Обосновка 

Каботажните превози следва да бъдат регламентирани и ограничени за дейности в 

рамките на три дни, за да се избегне възникването на ситуации на нелоялна 

конкуренция между превозвачите. Тази практика не трябва да се превръща в обичайна 

работна дейност за автомобилния транспорт. Те трябва само да са съобразени с 

екологичните проблеми и с икономическата рентабилност на международния 

транспорт чрез възможността да се избегнат празните курсове на камиони. 

 

Изменение  227 

Емилиян Павел, Клаудия Тапардел 

 

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 

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 
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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 пет дни от 

последното разтоварване в приемащата 

държава членка по време на входящия 

международен превоз. 

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 шест дни 

от последното разтоварване в 

приемащата държава членка по време на 

входящия международен превоз. 

Or. en 

 

Изменение  228 

Данута Язловецка, Агнешка Козловска-Райевич, Марек Плура, Кшищоф Хетман 

 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – точка 5 – буква а 

Регламент (ЕО) № 1071/2009 

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 пет 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 седем дни 

от последното разтоварване в 

приемащата държава членка по време на 

входящия международен превоз. 

Or. pl 
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Обосновка 

Според посоченото в белите книги на ЕС услугите за каботаж следва малко по малко 

да бъдат либерализирани. Поради това се предлага периодът за извършване на 

каботажни превози да остане 7 дни, без да се налага максимален брой на превозите, 

който трудно може да бъде проверен. 

Изменение  229 

Шон Саймън, Оле Кристенсен, Евелин Регнер, Рори Палмър, Гийом Балас, Алекс 

Майер, Клаудиу Чиприан Тънъсеску, Михаел Детйен, Елена Джентиле 

 

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 пет 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 или до 

държавата членка, в която е 

установен превозвачът, на превозвача 

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 

48 часа от последното разтоварване в 

приемащата държава членка по време на 

този входящ международен превоз, при 

условие че е налице договор за 

извършване на превози. 

Or. en 

 

Изменение  230 

Косма Злотовски, Чеслав Хоц, Зджислав Краснодембски, Рихард Сулик 

 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – точка 5 – буква а 

Регламент (ЕО) № 1072/2009 

Член 8 – параграф 2 
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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 пет 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 седем дни 

от последното разтоварване в 

приемащата държава членка по време на 

входящия международен превоз. 

Or. en 

 

Изменение  231 

Георги Пирински 

 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – точка 5 – буква а 

Регламент (EО) № 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 

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 
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разтоварване по време на каботажен 

превоз се извършва в срок от пет дни от 

последното разтоварване в приемащата 

държава членка по време на входящия 

международен превоз. 

разтоварване по време на каботажен 

превоз се извършва в срок от седем дни 

от последното разтоварване в 

приемащата държава членка по време на 

входящия международен превоз.“; 

Or. en 

 

Изменение  232 

Хелга Стивънс 

 

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 пет 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 три дни 

от последното разтоварване в 

приемащата държава членка по време на 

входящия международен превоз. 

Or. nl 

 

Изменение  233 

Клод Ролен 

 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – точка 5 – буква а 
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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 пет 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 един ден 

от последното разтоварване в 

приемащата държава членка по време на 

входящия международен превоз. 

Or. fr 

 

Изменение  234 

Доминик Мартен, Жоел Мeлен 

 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – точка 5 – буква а (нова) 

 Регламент (ЕО) № 1072/2009 

Член 8 – параграф 2a (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 аа) добавя се следният параграф 

2а: 

 „2а. Всякакъв вид каботажен превоз 

следва да бъде заплатен съгласно 

действащите разпоредби в 

държавата, където се извършва 

каботажният превоз или 

командироването. Ето защо не са 

разрешени каботажни превози 

съгласно тяхното предишно 
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тълкуване като освободени от 

изискванията на правото на 

приемащата държава членка.“ 

Or. fr 

 

Изменение  235 

Вероника Лопе Фонтане 

 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – точка 5 – буква а (нова) 

Регламент (ЕО) № 1072/2009 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2а. Целта при извършването на 

тези превози е връщане в държавата 

членка на установяване на 

дружеството. 

Or. es 

Изменение  236 

Мартина Длабайова, Антониу Мариню и Пинту, Енрике Калвет Чамбон, Ренате 

Вебер 

 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – точка 5 – буква б 

Регламент (ЕО) № 1072/2009 

Член 8 – параграф 3 – алинея 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Счита се, че услугите по вътрешен 

автомобилен превоз на товари, 

извършвани в приемащата държава 

членка от превозвач, установен извън 

тази държава членка, са в съответствие с 

настоящия регламент единствено ако 

превозвачът може да представи 

недвусмислени доказателства за 

предшестващ ги международен превоз. 

Счита се, че услугите по вътрешен 

автомобилен превоз на товари, 

извършвани в приемащата държава 

членка от превозвач, установен извън 

тази държава членка, са в съответствие с 

настоящия регламент единствено ако 

превозвачът може да представи 

недвусмислени доказателства за 

предшестващ ги международен превоз и 

за всеки последващ каботажен превоз, 

извършен с товарителница. 

Товарителниците следва да са 

налични в превозното средство. 
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 Всяка товарителница съдържа 

регистрационните номера на 

табелите на използваните превозно 

средство и ремарке. Товарителницата 

може да бъде представена 

електронно, като се използва 

структуриран формат, позволяващ 

редактиране, който може да се 

използва непосредствено за 

съхраняване и компютърна 

обработка, като например еCMR. 

 Не се изискват допълнителни 

документи, за да се докаже, че са 

спазени условията, предвидени в 

настоящия член. 

 Съхраняват се записите за периода, 

обхващащ предходните 28 дни. 

Записите са съхраняват в 

предприятието. По време на пътна 

проверка на водача се дава 

възможност да се свърже с 

централното управление на 

предприятието, ръководителя на 

транспортната дейност или всяко 

друго лице или субект, които могат 

да предоставят товарителниците от 

предходните 28 дни. 

Or. en 

 

Изменение  237 

Карима Дели, Тери Райнтке 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – точка 5 – буква б 

Регламент (EO) № 1072/2009 

Член 8 – параграф 3 – алинея 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Счита се, че услугите по вътрешен 

автомобилен превоз на товари, 

извършвани в приемащата държава 

членка от превозвач, установен извън 

тази държава членка, са в съответствие с 

Счита се, че услугите по вътрешен 

автомобилен превоз на товари, 

извършвани в приемащата държава 

членка от превозвач, установен извън 

тази държава членка, са в съответствие с 
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настоящия регламент единствено ако 

превозвачът може да представи 

недвусмислени доказателства за 

предшестващ ги международен превоз. 

настоящия регламент единствено ако 

превозвачът може да представи 

недвусмислени доказателства за 

предшестващ ги международен превоз 

към или от неговата държава членка 

на установяване и ако стойността на 

договора за превоз за предшестващия 

международен превоз не е очевидно 

по-ниска от общата стойност на 

договорите за каботажните превози. 

Or. en 

 

Изменение  238 

Доминик Мартен, Жоел Мeлен 

 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – точка 5 – буква б 

 Регламент (ЕО) № 1072/2009 

Член 8 – параграф 3 – алинея 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Счита се, че услугите по вътрешен 

автомобилен превоз на товари, 

извършвани в приемащата държава 

членка от превозвач, установен извън 

тази държава членка, са в съответствие с 

настоящия регламент единствено ако 

превозвачът може да представи 

недвусмислени доказателства за 

предшестващ ги международен 

превоз. 

Счита се, че услугите по вътрешен 

автомобилен превоз на товари, 

извършвани в приемащата държава 

членка от превозвач, установен извън 

тази държава членка, са в съответствие с 

настоящия регламент. 

Or. fr 

 

Изменение  239 

Хелга Стивънс 

 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – точка 5 – буква б 

Регламент (ЕО) № 1072/2009 

Член 8 – параграф 3 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

Счита се, че услугите по вътрешен 

автомобилен превоз на товари, 

извършвани в приемащата държава 

членка от превозвач, установен извън 

тази държава членка, са в съответствие с 

настоящия регламент единствено ако 

превозвачът може да представи 

недвусмислени доказателства за 

предшестващ ги международен превоз. 

Счита се, че услугите по вътрешен 

автомобилен превоз на товари, 

извършвани в приемащата държава 

членка от превозвач, установен извън 

тази държава членка, са в съответствие с 

настоящия регламент единствено ако 

превозвачът може да представи 

недвусмислени доказателства за 

предшестващ ги действителен 

международен превоз. 

Or. nl 

 

Изменение  240 

Карима Дели, Тери Райнтке 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – точка 5 – буква ба (нова) 

Регламент (ЕО) № 1072/2009 

Член 8 – параграф 3а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 ба) вмъква се следният параграф: 

 „3a. За да се докаже, че са спазени 

условията, предвидени в настоящия 

член, компетентните органи на 

държавата членка, приемаща 

каботажния превоз, проверяват: 

 а) данните от тахографа от 

текущия ден и от предишните 56 

дни; 

 б) електронните товарителници 

от текущия ден и от предишните 56 

дни; 

 в) уведомлението, посочено в 

параграф 1. 

 “; 

Or. en 
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Изменение  241 

Шон Саймън, Оле Кристенсен, Евелин Регнер, Рори Палмър, Гийом Балас, Алекс 

Майер, Клаудиу Чиприан Тънъсеску, Михаел Детйен, Елена Джентиле 

 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – точка 5 – буква ба (нова) 

Регламент (ЕО) № 1072/2009 

Член 8 – параграф 4 

 

Текст в сила Изменение 

 ба) в член 8 параграф 4 се заменя 

със следното: 

Не се изисква допълнителен 

документ, за да се докаже, че са 

спазени условията, предвидени в 

настоящия член. 

„За да се докаже, че са спазени 

условията, предвидени в настоящия 

член, компетентните органи на 

държавата членка, приемаща 

каботажния превоз, може да изисква 

допълнителни документи и да 

проверява данни, свързани с: 

 а) тахографа; 

 б) електронната товарителница. 

 “; 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:02009R1072-

20130701&from=en) 

 

Изменение  242 

Шон Саймън, Оле Кристенсен, Евелин Регнер, Рори Палмър, Гийом Балас, Алекс 

Майер, Клаудиу Чиприан Тънъсеску, Михаел Детйен, Елена Джентиле 

 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – точка 5 – буква в 

Регламент (ЕО) № 1072/2009 

Член 8 – параграф 4а 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Доказателствата, посочени в параграф 3, 

се представят или предават на 

оправомощения инспектор на 

приемащата държава членка при 

Доказателствата, посочени в параграф 3, 

се съхраняват в превозното средство 

и се представят или предават на 

оправомощения инспектор на 
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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. 

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 електронна 

товарителница (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 допълнителни 

доказателствата, посочени в параграф 3. 

Or. en 

 

Изменение  243 

Карима Дели, Тери Райнтке 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – точка 5 – буква в 

Регламент (ЕО) № 1072/2009 

Член 8 – параграф 4а 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

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 

Доказателствата, посочени в параграф 3, 

се съхраняват в превозното средство 

и 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 
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лице или субект, които могат да 

предоставят доказателствата, посочени 

в параграф 3. 

транспортната дейност или всяко друго 

лице или субект, които могат да 

предоставят доказателствата, посочени 

в параграф 3. 

Or. en 

 

Изменение  244 

Клод Ролен 

 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – точка 5 – буква в 

Регламент (ЕО) № 1072/2009 

Член 8 – параграф 4а 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

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. 

Доказателствата, посочени в параграф 3, 

се представят 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. 

Or. fr 

 

Изменение  245 

Мартина Длабайова, Антониу Мариню и Пинту, Ренате Вебер 

 

Предложение за регламент 

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

Член 8 – параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

_________________ заличава се 

Or. en 

Обосновка 

Не е актуално. 

 

Изменение  246 

Карима Дели, Тери Райнтке 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – алинея 5 – буква вa (нова) 

Регламент (ЕО) № 1072/2009 

Член 8 – параграф 4б (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 вa) добавя се следният параграф: 

 „4б. С цел ефективно наблюдение на 

спазването на настоящия регламент 

предприятията за автомобилни 

превози уведомяват писмено чрез 

декларация съответните национални 

компетентни органи на държавата 

членка, приемаща каботажната 

дейност, най-късно при започване на 

каботажната дейност и на (един от) 

официален език (официалните езици) 

на приемащата държава членка, 

съответната информация, 

необходима за допускането на 

ефективна проверка на каботажните 

превози, включително най-малко 

следното: 

 а) самоличността на изпращача; 

 б) очакваната продължителност 

на каботажния превоз; 
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 в) следните дати за всеки водач: 

име, държава членка на пребиваване, 

държава членка, в която е 

регистриран трудовият договор, 

държава членка, в която се плащат 

вноските за социална сигурност, 

социален или национален 

осигурителен номер. 

Or. en 

 

Изменение  247 

Жорж Бах 

 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – точка 5a (нова) 

Регламент (ЕО) № 1072/2009 

Член 9 – параграф 1 – буква да (нова) 

 

Текст в сила Изменение 

 (5a) член 9 се изменя, както следва: 

Член 9 „Член 9 

Правила, приложими за каботажните 

превози 

Правила, приложими за каботажните 

превози 

1. Освен ако в общностното 

законодателство не е предвидено друго, 

извършването на каботажните превози 

се подчинява на действащите законови, 

подзаконови и административни 

разпоредби на приемащата държава-

членка относно: 

1. Освен ако в общностното 

законодателство не е предвидено друго, 

извършването на каботажните превози 

се подчинява на действащите законови, 

подзаконови и административни 

разпоредби на приемащата държава-

членка относно: 

а) условията, приложими към 

договора за превоз; 

а) условията, приложими към 

договора за превоз; 

б) масата и размерите на 

превозните средства; 

б) масата и размерите на 

превозните средства; 

в) изискванията във връзка с 

превоза на някои категории товари, по-

специално опасни товари, 

лесноразвалящи се хранителни 

продукти и живи животни; 

в) изискванията във връзка с 

превоза на някои категории товари, по-

специално опасни товари, 

лесноразвалящи се хранителни 

продукти и живи животни; 

г) продължителността на периодите 

на управление и почивка; 

г) продължителността на периодите 

на управление и почивка; 
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д) данъка върху добавената 

стойност (ДДС) върху транспортните 

услуги. 

д) данъка върху добавената 

стойност (ДДС) върху транспортните 

услуги; 

Масата и размерите, посочени в 

първа алинея, буква б), може, ако е 

уместно, да превишават 

приложимите в държавата-членка на 

установяване, но в никакъв случай не 

може да превишават установените 
от приемащата държава-членка 

ограничения за националния трафик 

или техническите характеристики, 

вписани в доказателствата, посочени 

в член 6, параграф 1 от Директива 

96/53/ЕО на Съвета от 25 юли 1996 г. 

относно максимално допустимите 

размери в националния и 

международен трафик на някои 

пътни превозни средства, които се 

движат на територията на 

Общността, както и максимално 

допустимите маси в международния 

трафик. 

да) минималните ставки на 

заплащане 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 Съвета. 

Посочените в параграф 1 законови, 

подзаконови и административни 

разпоредби се прилагат за 

установените извън приемащата 

държава-членка превозвачи при 

същите условия, каквито се прилагат 

от нея по отношение на 

установените в същата държава-

членка превозвачи, за да се 

предотврати всяка дискриминация, 

основана на националност или място 

на установяване. 

Масата и размерите, посочени в 

първа алинея, буква б), може, ако е 

уместно, да превишават 

приложимите в държавата членка на 

установяване, но в никакъв случай не 

може да превишават установените 

от приемащата държава членка 

ограничения за националния трафик 

или техническите характеристики, 

вписани в доказателствата, посочени 

в член 6, параграф 1 от Директива 

96/53/ЕО на Съвета от 25 юли 1996 г. 

относно максимално допустимите 

размери в националния и 

международен трафик на някои 

пътни превозни средства, които се 

движат на територията на 

Общността, както и максимално 

допустимите маси в международния 

трафик. 

 Посочените в параграф 1 законови, 

подзаконови и административни 

разпоредби се прилагат за 

установените извън приемащата 

държава членка превозвачи при 
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същите условия, каквито се прилагат 

от нея по отношение на 

установените в същата държава 

членка превозвачи, за да се 

предотврати всяка дискриминация, 

основана на националност или място 

на установяване. 

 “; 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/BG/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2009.300.01.0072.01.ENG&toc=OJ:L:2009:300:TOC) 

Обосновка 

С цел да се поясни, че условията за командироване на работници (минимални ставки 

на заплащане и платен годишен отпуск) се прилагат пряко и изцяло за всеки 

каботажен превоз, тъй като превозът се извършва изцяло в една приемаща държава 

членка. 

 

Изменение  248 

Шон Саймън, Оле Кристенсен, Евелин Регнер, Рори Палмър, Гийом Балас, Алекс 

Майер, Клаудиу Чиприан Тънъсеску, Михаел Детйен 

 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – точка 5a (нова) 

Регламент (ЕО) № 1072/2009 

Член 8a (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (5a) добавя се следният член 8a: 

 „ 

 Електронно уведомяване 

 Предприятията за автомобилни 

превози гарантират чрез електронно 

уведомление или писмено преди всеки 

извършван каботажен превоз, че 

компетентните органи на всички 

държави членки са надлежно 

информирани за каботажния превоз и 

че е осигурена съответната 

информация, необходима за 

допускането на ефективна проверка 
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на каботажните превози, най-късно 

при започване на каботажната 

дейност. Това уведомяване се 

извършва на един от официалните 

езици на приемащата държава членка 

или на друг приемлив език и включва 

следната информация: 

 и) име на изпращача; 

 ii) очакваната продължителност 

на превоза; 

 iii) името на водача, неговата 

държава на пребиваване, държавата, 

в която се внасят неговите социални 

вноски, и социално осигурителния му 

номер; 

 “ 

Or. en 

 

Изменение  249 

Мартина Длабайова, Антониу Мариню и Пинту, Енрике Калвет Чамбон, Ренате 

Вебер 

 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – точка 5a (нова) 

Регламент (ЕО) № 1072/2009 

Член 9 – параграф 1 – буква е (нова) 

 

Текст в сила Изменение 

 (5a) В член 9, параграф 1 се добавя 

буква е): 

. „е) прилагането на правилата, 

произтичащи от Директивата на 

Европейския парламент и на Съвета 

за изменение на Директива 

2006/22/ЕО по отношение на 

изискванията за изпълнение и за 

определяне на специфични правила за 

командироването на водачи в сектора 

на автомобилния транспорт във 

връзка с Директива 96/71/ЕО и 

Директива 2014/67/ЕС; 

 “; 
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Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/ALL/?uri=CELEX:32009R1072) 

Обосновка 

Всички изисквания за сектора следва да произтичат единствено от lex specialis. 

 

Изменение  250 

Роза Д'Амато, Даниела Аюто, Лаура Аджеа, Тициана Бегин 

 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – точка 5а (нова) 

Регламент (ЕО) № 1072/2009 

Член 9 – параграф 1 – буква дa (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (5а) в член 9, параграф 1 се добавя 

следната буква: 

 „да. минималните ставки на 

заплащане 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 

Съвета.“; 

Or. it 

 

Изменение  251 

Рина Роня Кари, Палома Лопес Бермехо, Таня Гонсалес Пеняс, Жуан Пимента 

Лопеш 

 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – точка 5a (нова) 

 Регламент (ЕО) № 1072/2009 

Член 9 – параграф 1 

 

Текст в сила Изменение 

 (5a) член 9 се изменя, както следва: 

1. Освен ако в общностното 

законодателство не е предвидено друго, 

„1. Освен ако в общностното 

законодателство не е предвидено друго, 
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извършването на каботажните превози 

се подчинява на действащите законови, 

подзаконови и административни 

разпоредби на приемащата държава 

членка относно: а) условията, 

приложими към договора за превоз; б) 

масата и размерите на превозните 

средства; в) изискванията във връзка с 

превоза на някои категории товари, по-

специално опасни товари, 

лесноразвалящи се хранителни 

продукти и живи животни; г) 

продължителността на периодите на 

управление и почивка; д) данъка върху 

добавената стойност (ДДС) върху 

транспортните услуги. 

извършването на каботажните превози 

се подчинява на действащите законови, 

подзаконови и административни 

разпоредби на приемащата държава 

членка относно: а) условията, 

приложими към договора за превоз; б) 

масата и размерите на превозните 

средства; в) изискванията във връзка с 

превоза на някои категории товари, по-

специално опасни товари, 

лесноразвалящи се хранителни 

продукти и живи животни; г) 

продължителността на периодите на 

управление и почивка; д) данъка върху 

добавената стойност (ДДС) върху 

транспортните услуги; е) условията за 

командироване на работниците. 

 “; 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R1072&from=EN) 

 

Изменение  252 

Шон Саймън, Оле Кристенсен, Евелин Регнер, Рори Палмър, Алекс Майер, 

Клаудиу Чиприан Тънъсеску, Михаел Детйен, Елена Джентиле 

 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – точка 5б (нова) 

Регламент (ЕО) № 1072/2009 

Член 9 – параграф 1 – буква да (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (5б) в член 9, параграф 1 се добавя 

следната буква: 

 „да) минималните ставки на 

заплащане 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 

Съвета*.“; 

 __________________ 
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 *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). 

Or. en 

 

Изменение  253 

Косма Злотовски, Чеслав Хоц, Зджислав Краснодембски, Рихард Сулик 

 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – точка 7 

Регламент (ЕО) № 1072/2009 

Член 10a 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(7) добавя се следният член 10a: заличава се 

„  

Член 10a  

Проверки  

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. 

 

2. Държавите членки се насочват 

към онези предприятия, за които се 

преценява, че представляват повишен 

риск от нарушаване на приложимите 

към тях разпоредби на настоящата 

глава. За тази цел държавите членки 

третират риска от такива 

нарушения като самостоен риск в 
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рамките на системата за 

класифициране на риска, създадена от 

тях съгласно член 9 от 

Директива 2006/22/ЕО на Европейския 

парламент и на Съвета *** и 

разширена в съответствие с член 12 

от Регламент (ЕО) № 1071/2009 на 

Европейския парламент и на Съвета 

****. 

3. Държавите членки извършват 

съгласувани пътни проверки на 

каботажните превози най-малко три 

пъти в годината. Такива проверки се 

извършват едновременно от 

националните органи, отговарящи за 

прилагането на правилата в 

областта на автомобилните превози, 

на две или повече държави членки, 

като всеки от тях действа на своя 

територия. Националните звена за 

контакт, определени съгласно 

член 18, параграф 1 от 

Регламент (ЕО) № 1071/2009 на 

Европейския парламент и на Съвета 

****, обменят информация относно 

броя и вида на установените 

нарушения след провеждане на 

съгласуваните пътни проверки. 

 

______________________  

*** 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). 

 

**** Регламент (ЕО) № 1071/2009 на 

Европейския парламент и на Съвета 

от 21 октомври 2009 г. 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 
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Съвета (ОВ L 300, 14.11.2009 г., 

стр. 51). 

“  

Or. en 

 

Изменение  254 

Шон Саймън 

 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – точка 7 (нова) 

Регламент (ЕО) № 1072/2009 

Член 10a – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (7a) вмъква се следният член 10a: 

 „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. 

Посочената стратегия се 

съсредоточава върху предприятията с 

висока степен на риск, посочени в 

член 9 от Директива 2006/22/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета, 

и използва информацията и данните, 

които са записани, обработени или 

съхранявани за период от 56 дни от 

интелигентните тахографи. 

Интелигентният тахограф се 

въвежда задължително за всички 

превозни средства, извършващи 

международни и каботажни превози 

най-късно до 2 януари 2020 г. “; 

 __________________ 

 * 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 
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социалното законодателство, 

свързано с дейностите по 

автомобилния транспорт, и за 

отмяна на Директива 88/599/ЕИО на 

Съвета.  

Or. en 

 

Изменение  255 

Емилиян Павел, Клаудия Тапардел 

 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – точка 7 

Регламент (ЕО) № 1072/2009 

Член 10а – 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. 

заличава се 

Or. en 

 

Изменение  256 

Хелга Стивънс 

 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – точка 7 

Регламент (ЕО) № 1072/2009 

Член 10a – параграф 1 
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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. Всяка държава членка отговаря 

за провеждането на ефективна 

политика на правоприлагане на 

нейната територия. Като част от 

тази политика 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. 

Or. nl 

 

Изменение  257 

Доминик Мартен, Жоел Мeлен 

 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – точка 7 

 Регламент (ЕО) № 1072/2009 

Член 10а – 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. Забранява се каботажният 

превоз от превозвач с чужда 

регистрация на превозното средство. 
Всяка държава членка организира 

проверки по такъв начин, че от 1 януари 

2020 г. за всяка календарна година да се 

проверяват най-малко 4% от всички 

каботажни превози, извършвани на 

нейна територия. Държавите членки 

увеличават този процент на най-малко 

6% от 1 януари 2022 г. Базата за 

изчисляване на този процент е общата 

дейност по каботажни превози в 

държавата членка, изразена в тонове за 
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километър, през година t-2, както е 

отчетена от Евростат. 

Or. fr 

 

Изменение  258 

Карима Дели, Тери Райнтке 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – точка 7 

Регламент (ЕО) № 1072/2009 

Член 10a – 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. Всяка държава членка 

организира проверки по такъв начин, че 

от 1 януари 2020 г. за всяка календарна 

година да се проверяват най-малко 8% 

от всички каботажни превози, 

извършвани на нейна територия. 

Държавите членки увеличават този 

процент на най-малко 10% 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. 

Or. en 

 

Изменение  259 

Шон Саймън, Оле Кристенсен, Евелин Регнер, Рори Палмър, Гийом Балас, Алекс 

Майер, Клаудиу Чиприан Тънъсеску, Михаел Детйен 

 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – точка 7 

Регламент (ЕО) № 1072/2009 

Член 10a – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Всяка държава членка 

организира проверки по такъв начин, че 

1. Всяка държава членка 

организира проверки по такъв начин, че 
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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. 

от 1 януари 2020 г. за всяка календарна 

година да се проверяват най-малко 6% 

от всички каботажни превози, 

извършвани на нейна територия. 

Държавите членки увеличават този 

процент на най-малко 8% 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. 

Or. en 

 

Изменение  260 

Йерун Ленарс 

 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – точка 7 

Регламент (ЕО) № 1072/2009 

Член 10a – 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. Всяка държава членка 

организира проверки по такъв начин, че 

от 1 януари 2020 г. за всяка календарна 

година да се проверяват най-малко 4% 

от всички каботажни превози, 

извършвани на нейна територия. 

Държавите членки увеличават този 

процент на най-малко 6% 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. 

Or. nl 

 

Изменение  261 

Роза Д'Амато, Даниела Аюто, Лаура Аджеа, Тициана Бегин 

 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – точка 7 
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Регламент (ЕО) № 1072/2009 

Член 10a – 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. Всяка държава членка 

организира проверки по такъв начин, че 

от 1 януари 2020 г. за всяка календарна 

година да се проверяват най-малко 5% 

от всички каботажни превози, 

извършвани на нейна територия. 

Държавите членки увеличават този 

процент на най-малко 10% 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. 

Or. it 

 

Изменение  262 

Шон Саймън, Оле Кристенсен, Евелин Регнер, Рори Палмър, Гийом Балас, Алекс 

Майер, Клаудиу Чиприан Тънъсеску, Михаел Детйен 

 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – точка 7 

Регламент (ЕО) № 1072/2009 

Член 10a – параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Държавите членки извършват 

съгласувани пътни проверки на 

каботажните превози най-малко три 

пъти в годината. Такива проверки се 

извършват едновременно от 

националните органи, отговарящи за 

прилагането на правилата в областта на 

автомобилните превози, на две или 

повече държави членки, като всеки от 

тях действа на своя територия. 

Националните звена за контакт, 

определени съгласно член 18, 

параграф 1 от Регламент (ЕО) 

№ 1071/2009 на Европейския парламент 

и на Съвета ****, обменят информация 

3. Държавите членки извършват 

съгласувани пътни проверки на 

каботажните превози най-малко шест 

пъти в годината, като те може да се 

провеждат заедно с проверките в 

съответствие с Директива 

2006/22/ЕО на Европейския парламент 

и на Съвета. Такива проверки се 

извършват едновременно от 

националните органи, отговарящи за 

прилагането на правилата в областта на 

автомобилните превози, на две или 

повече държави членки, като всеки от 

тях действа на своя територия. 

Националните звена за контакт, 
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относно броя и вида на установените 

нарушения след провеждане на 

съгласуваните пътни проверки. 

определени съгласно член 18, 

параграф 1 от Регламент (ЕО) 

№ 1071/2009 на Европейския парламент 

и на Съвета ****, обменят информация 

относно броя и вида на установените 

нарушения след провеждане на 

съгласуваните пътни проверки. 

Or. en 

 

Изменение  263 

Йерун Ленарс 

 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – точка 7 

Регламент (ЕО) № 1072/2009 

Член 10a – параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Държавите членки извършват 

съгласувани пътни проверки на 

каботажните превози най-малко три 

пъти в годината. Такива проверки се 

извършват едновременно от 

националните органи, отговарящи за 

прилагането на правилата в областта на 

автомобилните превози, на две или 

повече държави членки, като всеки от 

тях действа на своя територия. 

Националните звена за контакт, 

определени съгласно член 18, 

параграф 1 от Регламент (ЕО) 

№ 1071/2009 на Европейския парламент 

и на Съвета ****, обменят информация 

относно броя и вида на установените 

нарушения след провеждане на 

съгласуваните пътни проверки. 

3. Държавите членки извършват 

съгласувани пътни проверки на 

каботажните превози най-малко шест 

пъти в годината, като те може да 

съвпадат с проверките, извършвани в 

съответствие с член 5 от Директива 

2006/22/ЕО. Такива проверки се 

извършват едновременно от 

националните органи, отговарящи за 

прилагането на правилата в областта на 

автомобилните превози, на две или 

повече държави членки, като всеки от 

тях действа на своя територия. 

Националните звена за контакт, 

определени съгласно член 18, 

параграф 1 от Регламент (ЕО) 

№ 1071/2009 на Европейския парламент 

и на Съвета ****, обменят информация 

относно броя и вида на установените 

нарушения след провеждане на 

съгласуваните пътни проверки. 

Or. nl 

Изменение  264 

Доминик Мартен, Жоел Мeлен 
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Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – точка 7 

 Регламент (ЕО) № 1072/2009 

Член 10а – параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Държавите членки извършват 

съгласувани пътни проверки на 

каботажните превози най-малко три 

пъти в годината. Такива проверки се 

извършват едновременно от 

националните органи, отговарящи за 

прилагането на правилата в областта на 

автомобилните превози, на две или 

повече държави членки, като всеки от 

тях действа на своя територия. 

Националните звена за контакт, 

определени съгласно член 18, 

параграф 1 от Регламент (ЕО) 

№ 1071/2009 на Европейския парламент 

и на Съвета ****, обменят информация 

относно броя и вида на установените 

нарушения след провеждане на 

съгласуваните пътни проверки. 

3. Държавите членки извършват 

съгласувани пътни проверки на 

каботажните превози най-малко шест 

пъти в годината, като те може да 

съвпадат с проверките, извършвани в 

съответствие с член 5 от Директива 

2006/22/ЕО. Такива проверки се 

извършват едновременно от 

националните органи, отговарящи за 

прилагането на правилата в областта на 

автомобилните превози, на две или 

повече държави членки, като всеки от 

тях действа на своя територия. 

Националните звена за контакт, 

определени съгласно член 18, 

параграф 1 от Регламент (ЕО) 

№ 1071/2009 на Европейския парламент 

и на Съвета ****, обменят информация 

относно броя и вида на установените 

нарушения след провеждане на 

съгласуваните пътни проверки. 

Or. fr 

Изменение  265 

Емилиян Павел, Клаудия Тапардел 

 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – точка 7 (нова) 

Регламент (ЕО) № 1071/2009 

Член 10a 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 3a. Държавите членки най-малко 

веднъж годишно извършват 

съгласувани счетоводни проверки за 

транспортните дружества, които 

имат дъщерни дружества в други 

държави членки, за установяване и 
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санкциониране на практики на 

непропорционално пренасочване на 

печалбата или фактуриране на по-

малки суми. 

Or. en 

 

Изменение  266 

Косма Злотовски, Чеслав Хоц, Зджислав Краснодембски, Рихард Сулик 

 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – точка 8 

Регламент (ЕО) № 1072/2009 

Член 14 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Член 14a заличава се 

Or. en 

 

Изменение  267 

Косма Злотовски, Чеслав Хоц, Зджислав Краснодембски, Рихард Сулик 

 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – точка 8 

Регламент (ЕО) № 1072/2009 

Член 14 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Отговорност заличава се 

Or. en 

 

Изменение  268 

Косма Злотовски, Чеслав Хоц, Зджислав Краснодембски, Рихард Сулик 

 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – точка 8 

Регламент (ЕО) № 1072/2009 

Член 14 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

Държавите членки предвиждат 

санкции срещу изпращачи, спедитори, 

изпълнители и подизпълнители за 

неспазване на глави II и III, когато те 

съзнателно възлагат транспортни 

услуги, при чието предоставяне се 

извършват нарушения на настоящия 

регламент. 

заличава се 

Or. en 

 

Изменение  269 

Шон Саймън, Оле Кристенсен, Евелин Регнер, Рори Палмър, Гийом Балас, Алекс 

Майер, Клаудиу Чиприан Тънъсеску, Михаел Детйен 

 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – точка 8 

Регламент (ЕО) № 1072/2009 

Член 14a – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Държавите членки предвиждат санкции 

срещу изпращачи, спедитори, 

изпълнители и подизпълнители за 

неспазване на глави II и III, когато те 

съзнателно възлагат транспортни 

услуги, при чието предоставяне се 

извършват нарушения на настоящия 

регламент. 

Държавите членки предвиждат 

ефективни и възпиращи санкции 

срещу изпращачи, спедитори, 

изпълнители и подизпълнители за 

неспазване на глави II и III, когато те 

възлагат транспортни услуги, при чието 

предоставяне се извършват нарушения 

на настоящия регламент. 

Or. en 

 

Изменение  270 

Роза Д'Амато, Даниела Аюто, Лаура Аджеа, Тициана Бегин 

 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – точка 8 

Регламент (ЕО) № 1072/2009 

Член 14а – параграф 1 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

Държавите членки предвиждат санкции 

срещу изпращачи, спедитори, 

изпълнители и подизпълнители за 

неспазване на глави II и III, когато те 

съзнателно възлагат транспортни 

услуги, при чието предоставяне се 

извършват нарушения на настоящия 

регламент. 

Държавите членки предвиждат 

ефективни, пропорционални и 

възпиращи санкции срещу изпращачи, 

спедитори, изпълнители и 

подизпълнители за неспазване на 

глави II и III, когато те възлагат 

транспортни услуги, при чието 

предоставяне се извършват нарушения 

на настоящия регламент. 

Or. it 

Изменение  271 

Георги Пирински 

 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – точка 10a (нова) 

Регламент (ЕО) № 1072/2009 

Член 17 – параграф 3а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 3 a. До края на 2022 г. Комисията 

изготвя доклад относно състоянието 

на пазара на автомобилни превози в 

Съюза. Докладът съдържа анализ на 

пазарната конюнктура, включително 

оценка на ефективността на 

контрола и развитието на условията 

за наемане на работа в професията, 

както и преценка дали 

хармонизирането на правилата, inter 

alia, в областта на изпълнението, 

таксите за ползване на пътища, 

както и на социалното 

законодателство и 

законодателството в областта на 

безопасността се е развило до степен, 

която позволява да се разгледа 

възможността за по-нататъшно 

отваряне на вътрешните пазари на 

автомобилни превози, включително в 

сектора на каботажните превози.  

Or. en 
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Изменение  272 

Емилиян Павел, Клаудия Тапардел 

 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – точка 10a (нова) 

Регламент (ЕО) № 1072/2009 

Член 17 – параграф 3а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 3a. Най късно до 31 януари всяка 

година държавите членки 

информират Комисията за броя на 

транспортните дружества, които 

имат дъщерни предприятия в други 

държави членки, и за броя на 

транспортните дружества, които са 

били проверени за нарушения, 

свързани с фактуриране на по-малки 

суми и/или непропорционално 

пренасочване на печалбата. 

Or. en 

Изменение  273 

Михаел Детйен 

 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 точка 5 – буква a 

Регламент (ЕО) № 1072/2009 

Член 8 – параграф 2 

 

Текст в сила Изменение 

(2) След доставката на товарите, 

превозвани при входящия 

международен превоз, на посочените в 

параграф 1 превозвачи на товари се 

разрешава да извършват с едно и също 

превозно средство или – в случай на 

състав от превозни средства – с 

моторното превозно средство от 

състава, до три каботажни превоза 

непосредствено след международен 

превоз от друга държава членка или от 

трета държава до приемащата държава 

(2) След доставката на товарите, 

превозвани при входящия 

международен превоз, на посочените в 

параграф 1 превозвачи на товари се 

разрешава да извършват с едно и също 

превозно средство или – в случай на 

състав от превозни средства – с 

моторното превозно средство от 

състава, до един каботажен превоз 

непосредствено след международен 

превоз от друга държава членка или от 

трета държава до приемащата държава 
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членка. Последното разтоварване по 

време на каботажен превоз преди 

напускане на приемащата 

държавачленка се извършва в срок от 

седем дни от последното разтоварване в 

приемащата държава членка по време на 

входящия международен превоз. В 

срока, посочен в първа алинея, 

превозвачите на товари могат да 

извършат някои или всички каботажни 

превози, разрешени съгласно същата 

алинея, във всяка държава-членка, при 

условие че те са ограничени до един 

каботажен превоз на държава-членка 

в рамките на три дни след влизането 

без товар на територията на същата 

тази държава-членка. 

членка. По време на такъв каботажен 

превоз разтоварването преди 

напускане на приемащата държава 

членка се извършва в срок от седем дни 

от последното разтоварване в 

приемащата държава членка по време на 

входящия международен превоз. След 

този каботажен превоз не са 

разрешени по-нататъшни каботажни 

превози в тази приемаща държава за 

период от седем дни. Чрез дерогация 

каботажен превоз е разрешен когато 

географското място на разтоварване 

за съответния каботажен превоз е 

по-близо до базата на предприятието 

отколкото до мястото на товарене 

за същия този каботажен превоз, при 

условие че първото място на 

товарене е в радиус от 200 км от 

мястото на разтоварване при 

последния международен превоз. 

  

Or. de 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/TXT/?uri=CELEX%3A32009R1072) 

 


