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КРАТКА ОБОСНОВКА 

Директива 1999/62/ЕО осигурява правната уредба за таксуването на тежкотоварни 

автомобили за използването на определени пътища. Тя не задължава държавите членки 

да въвеждат такси, но предвижда минималните изисквания за начина, по който следва 

да се определят таксите за ползването на инфраструктурата. 

 

Според Европейската агенция за околна среда (ЕАОС) автомобилният транспорт е най-

големият източник на емисии на парникови газове в ЕС. При положение че 

транспортът като цяло е източник на 23% от общите емисии на CO2 в ЕС, на 

автомобилния транспорт се падат 72% процента от посочения общ дял. Най-голямата 

част от посочените емисии (над 60%) се дължи на леките автомобили, а емисиите от 

тежките превозни средства се увеличават. Ако се запазят сегашните тенденции, 

намаляването на емисиите от сектора на автомобилния транспорт няма да е достатъчно 

за постигане на целите на ЕС за 2030 г. и 2050 г. в областта на климата. 

 

Разходите, свързани с емисиите на замърсители на въздуха, които се генерират от 

автомобилния транспорт, представляват друг значителен разход за обществото. Според 

ЕАОС замърсяването на въздуха всяка година е причина за около 500 000 случая на 

преждевременна смърт в ЕС, като емисиите от автомобилния транспорт са основният 

фактор в тази връзка. 

 

В условията на нарастващо търсене на транспортни услуги, задръстванията се 

превръщат във все по-значим проблем, което води до значителни икономически, 

социални и свързани с околната среда разходи, включително забавяне, разхищение на 

горива и допълнителни емисии на CO2 и на замърсители, които се равняват общо на 1 – 

2% от БВП на ЕС. Въпреки че настоящата директива включва възможността да се 

начисляват такси за външните разходи на автомобилния транспорт, тази разпоредба 

почти не е използвана. 

 

В своята Бяла книга от 2011 г., озаглавена „Пътна карта за постигането на Единно 

европейско транспортно пространство — към конкурентоспособна транспортна 

система с ефективно използване на ресурсите“, Комисията определя срок до 2020 г. „да 

се продължи към пълното и задължително вътрешно поемане на външните разходи 

(включително шум, местно замърсяване и задръствания в допълнение към 

задължителното възстановяване на разходите от износването) за автомобилния и 

железопътния транспорт“. С оглед на настоящите тенденции ЕС все още е далеч от 

постигането на тази цел. 

 

Докладчикът като цяло приветства целите на предложението на Комисията: да се 

насърчава устойчивият във финансово отношение и по отношение на околната среда 

автомобилен транспорт чрез по-широко прилагане на принципите „потребителят 

плаща“ и „замърсителят плаща“: Целта на изготвеното от мен становище е да се 

гарантира, че ефикасното и справедливо ценообразуване за ползването на пътната 

инфраструктура може да допринесе за постигането на целите на ЕС за намаляване на 

емисиите на CO2 и на замърсители чрез по-добро прилагане на принципите 

„потребителят плаща“ и „замърсителят плаща“ и като се спомогне за ускоряването на 

прехода към чиста мобилност с нулеви емисии. 
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Приложно поле 

Настоящата директива се отнася само за тежкотоварните превозни средства, но 

Комисията предлага разширяване на обхвата на правната уредба, за да включва всички 

тежки превозни средства — градски и междуградски автобуси, и леки превозни 

средства — леки автомобили и лекотоварни автомобили. Докладчикът подкрепя това 

разширяване на обхвата. Градските и междуградските автобуси и леките и 

лекотоварните автомобили не допринасят в достатъчна степен чрез пътни такси, макар 

на посочените превозни средства да се пада значителен дял от транспортната дейност и 

на тях да се дължи голяма част от въздействието върху износването на 

инфраструктурата (и други външни разходи). 

 

С цел да се насърчава справедливото и ефикасно ценообразуване, докладчикът 

предлага да се направи разделение между леките автомобили и лекотоварните 

автомобили, предназначени за превоз на стоки, така че пътните такси за тежки 

превозни средства с тегло от 3,5 тона или повече да се прилагат и за големите 

лекотоварни автомобили, използвана в транспорта. Големи лекотоварни автомобили 

все повече се използват за превоз на товари с цел да се заобиколят правилата, 

приложими за тежките превозни средства. 

 

Такси за ползването на инфраструктурата: за изминато разстояние или за време 

Докладчикът приветства предложението за постепенно извеждане от употреба на 

пътните такси, обвързани с времето на ползване (винетки), тъй като те не отразяват 

реалното ползване на пътищата и насърчават водачите да шофират повече през 

периода, за който са платили. От друга страна, таксите за изминато разстояние са 

пропорционални на използването на пътищата и чрез тях по-добро се прилагат 

принципите „замърсителят плаща „и „потребителят плаща“. 

 

Докладчикът предлага да се изтеглят напред във времето датите за постепенното 

премахване на винетките за тежките превозни средства, включително лекотоварните 

автомобили за превоз на стоки, и лекотоварните превозни средства, тъй като така ще се 

ускори вътрешното поемане на външните разходи от автомобилния транспорт и ще се 

ускори прилагането на принципа „замърсителят плаща“. 

 

Външни разходи 

Автомобилният транспорт е източник на значителни външни разходи, включително 

изменение на климата, замърсяване на въздуха и шум. Понастоящем тези разходи само 

частично се поемат от сектора. Макар докладчикът да приветства предложението на 

Комисията да се разшири обхватът на задължителните такси за външни разходи за 

тежките превозни средства в най-силно замърсените части от пътната мрежа, това не е 

достатъчно, за да се достигне заявената цел за задължително вътрешно поемане на 

външните разходи за автомобилния транспорт. 

 

Поради това докладчикът предлага прилагането на такса за външни разходи, свързана с 

разходите от замърсяването на въздуха и шумовото замърсяване, да се направи 

задължително за цялата пътна мрежа, за която се налагат такси за ползване на 

инфраструктурата. За да се улеснят по-ефективното ценообразуване и преходът към по-

чисти превозни средства, референтните стойности в приложение IIIб са заменени със 
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задължителни минимални стойности на таксите за разходите за замърсяване на въздуха 

и шумово замърсяване. 

 

Мобилност с нулеви емисии 

Пътните такси може да бъде ефективен инструмент по отношение на търсенето, за да се 

спомогне за по-широкото използване на превозни средства с нулеви емисии. С цел 

ускоряване на прехода към мобилност с нулеви емисии, докладчикът предлага да се 

запази отстъпката от 75% за превозните средства с нулеви емисии, но независимо от 

влизането в сила на изпълнението на Регламент (ЕС) № 595/2009.  

 

Докладчикът също така предлага да се заличи освобождаването за срок от четири 

години от таксата за външни разходи за превозните средства, отговарящи на най-

строгите норми Евро. Това освобождаване би престанало да бъде релевантно за 

превозните средства, отговарящи на изискванията за Евро VI , а освен това 

премахването на освобождаването за бъдещите норми Евро също така ще ускори по-

широкото използване на превозни средства с нулеви емисии. 

 

Разпределяне на приходите 

Пътните такси мобилизират ресурси, които следва да допринасят за финансирането на 

поддръжката и развитието на транспортната инфраструктура, за намаляването на 

замърсяването от пътния транспорт при източника и за улесняване на производството и 

навлизането на превозни средства с нулеви емисии. 
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ИЗМЕНЕНИЯ 

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните приканва 

водещата комисия по транспорт и туризъм да вземе предвид следните изменения: 

Изменение  1 

Предложение за директива 

Съображение 1 а (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (1а) В посочената Бяла книга 

Комисията определя срок до 2020 г. 

„да се продължи към пълното и 

задължително вътрешно поемане на 

външните разходи (включително 

шум, местно замърсяване и 

задръствания в допълнение към 

задължителното възстановяване на 

разходите от износването) за 

автомобилния и железопътния 

транспорт“. 

 

Изменение  2 

Предложение за директива 

Съображение 1 б (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (1б) Движението на превозните 

средства за превоз на товари и 

пътници е фактор, който допринася 

за отделянето на замърсители във 

въздуха. Тези замърсители имат 

сериозно отражение върху здравето 

на хората и водят до влошаване на 

качеството на атмосферния въздух в 

Съюза, включително PM 2.5, NO2 и 

О3, които според данните на 

Европейската агенция за околната 

среда през 2017 г. са довели съответно 

до 399 000, 75 000 и 13 600 случая на 

преждевременна смърт на 

територията на Съюза поради 
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продължително излагане. 

 

Изменение  3 

Предложение за директива 

Съображение 1 в (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (1в) Задръстванията се превръщат 

във все по-значим проблем, което води 

до значителни икономически, 

социални и свързани с околната среда 

разходи, включително забавяне, 

разхищение на горива и допълнителни 

емисии на CO2 и на замърсители. 

 

Изменение  4 

Предложение за директива 

Съображение 1 г (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (1г) Според Световната здравна 

организация (СЗО) шумът от 

движението по пътищата е на второ 

място сред най-вредните стресови 

фактори в околната среда в Европа, 

като отстъпва само на 

замърсяването на въздуха. Най-малко 

9 000 случая на преждевременна 

смърт годишно може де свържат със 

сърдечни заболявания, причинени от 

шума от движението по пътищата. 

 

Изменение  5 

Предложение за директива 

Съображение 1 д (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (1д) Според доклада на 

Европейската агенция за околната 

среда от 2017 г. относно качеството 
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на въздуха в Европа през 2015 г. 

секторът на автомобилния 

транспорт е бил секторът с най-

големи емисии на NOx е на второ 

място сред източниците на 

замърсяване със сажди. 

 

Изменение  6 

Предложение за директива 

Съображение 3 а (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (3а) С цел да се гарантира 

пропорционалността на таксите е 

важно да се прави разграничение 

между леките превозни средства, 

предназначени за превоз на хора, и 

лекотоварните автомобили, 

предназначени за превоз на стоки, 

съгласно посоченото в регламенти 

(ЕО) № 1071/20091a и 

(ЕО) № 1072/20091б на Европейския 

парламент и на Съвета и съгласно 

посоченото в Регламент 

(ЕО) № 165/2014 на Европейския 

парламент и на Съвета1в.  

 ____________________  

 1a 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 

Съвета (ОВ L 300, 14.11.2009 г., 

стр. 51). 

 1б Регламент (ЕО) № 1072/2009 на 

Европейския парламент и на Съвета 

от 21 октомври 2009 г. относно 

общите правила за достъп до пазара 

на международни автомобилни 

превози на товари (ОВ L 300, 

14.11.2009 г., стр. 72). 
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 1в 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 (ОВ L 60, 

28.2.2014 г., стр. 1). 

 

Изменение  7 

Предложение за директива 

Съображение 3 б (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (3б) Лекотоварните автомобили 

все повече се използват като средство 

за заобикаляне на социалните и 

пазарните разпоредби за камионите. 

Настоящата директива следва да 

гарантира, че държавите налагат 

пътни такси на големите микробуси, 

които се използват за целите на 

професионалните товарни превози. 

 

Изменение  8 

Предложение за директива 

Съображение 4 а (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (4а) Таксите за определено време 

насърчават водачите да пътуват 

повече в периода на валидност на 

винетките, като по този начин 

неправилно се прилагат принципите 

„замърсителят плаща“ и 
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„ползвателят плаща“; 

 

Изменение  9 

Предложение за директива 

Съображение 5 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(5) За да се осигури приемане от 

страна на ползвателите на бъдещите 

схеми за пътно таксуване, на държавите 

членки следва да се разреши да въведат 

адекватни системи за събиране на такси 

като част от по-широк пакет от услуги 

за мобилност. Такива системи следва да 

осигуряват справедливо разпределение 

на разходите за инфраструктура и да 

отразяват принципа „замърсителят 

плаща“. Всички държави членки, които 

въвеждат подобна система, следва да 

гарантират, че тя съответства на 

разпоредбите на Директива 2004/52/ЕО 

на Европейския парламент и на 

Съвета16. 

(5) За да се осигури приемане от 

страна на ползвателите на бъдещите 

схеми за пътно таксуване, на държавите 

членки следва да се разреши да въведат 

адекватни системи за събиране на такси 

като част от по-широк пакет от услуги 

за мобилност. Държавите членки се 

насърчават да вземат под внимание 

социалната приемливост на таксите 

и социално-икономическите фактори 

при тяхното прилагане, по-специално 

за да се запази 

конкурентоспособността на 

транспортния сектор, в който има 

много малки и средни предприятия, и 

да се способства за по-голяма 

гъвкавост на таксите за 

ползвателите на лични превозни 

средства, които са принудени да 

използват редовно транспортната 

инфраструктура. Такива системи 

следва да осигуряват справедливо 

разпределение на разходите за 

инфраструктура и да отразяват 

принципа „замърсителят плаща“. 

Всички държави членки, които 

въвеждат подобна система, следва да 

гарантират, че тя съответства на 

разпоредбите на Директива 2004/52/ЕО 

на Европейския парламент и на 

Съвета16. 

_________________ _________________ 

16 Директива 2004/52/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета от 

29 април 2004 г. за оперативната 

съвместимост на електронни системи за 

пътно таксуване в Общността (Текст от 

значение за ЕИП), ОВ L 166, 

16 Директива 2004/52/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета от 

29 април 2004 г. за оперативната 

съвместимост на електронни системи за 

пътно таксуване в Общността (Текст от 

значение за ЕИП), ОВ L 166, 
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30.4.2004 г., стр. 124 – 143. 30.4.2004 г., стр. 124 – 143. 

 

Изменение  10 

Предложение за директива 

Съображение 5 a (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (5а) От особено значение е 

държавите членки да въведат 

справедлива система за таксуване, 

която да не ощетява ползвателите 

на лични превозни средства, които 

поради факта, че живеят в селски 

райони, в труднодостъпни или 

изолирани райони са принудени да 

използват редовно пътища, за които 

се заплаща такса. Съгласно 

политиката за териториално 

устройство държавите членки следва 

да прилагат отстъпки от таксите за 

ползвателите на такива райони. 

 

Изменение  11 

Предложение за директива 

Съображение 5 б (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (5б) С цел да се осигури приемането 

от страна на ползвателите на 

бъдещите схеми за пътно таксуване, 

държавите членки следва да бъдат 

насърчавани да вземат предвид 

социално-икономическите фактори, 

когато прилагат мерки за събиране на 

пътни такси за пътническите 

автомобили. 

 

Изменение  12 

Предложение за директива 

Съображение 7 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

(7) Съгласно Директива 1999/62/ЕО 

може да се наложи такса за външни 

разходи на ниво, близка до пределната 

социална цена за използването на 

съответното превозно средство. Този 

метод се оказа най-справедливият и 

ефективен начин да се вземат предвид 

отрицателните въздействия върху 

околната среда и здравето от 

замърсяването на въздуха и шума, 

предизвикани от тежките превозни 

средства; той би гарантирал справедлив 

принос на тежките превозни средства за 

постигането на целите на ЕС за качество 

на въздуха17 и всички приложими 

гранични или целеви стойности за 

нивата на шума. Поради това следва да 

се улесни прилагането на такива такси. 

(7) Съгласно Директива 1999/62/ЕО 

може да се наложи такса за външни 

разходи на ниво, близка до пределната 

социална цена за използването на 

съответното превозно средство. Този 

метод се оказа най-справедливият и 

ефективен начин да се вземат предвид 

отрицателните въздействия върху 

околната среда и здравето от 

замърсяването на въздуха и шума, 

предизвикани от тежките превозни 

средства; той би гарантирал справедлив 

принос на тежките превозни средства за 

постигането на целите на ЕС17 за 

качество на въздуха и всички 

приложими гранични или целеви 

стойности за нивата на шума и би 

позволил да се осигурят стимули за 

използването на незамърсяващи 

превозни средства. Поради това следва 

да се улесни прилагането на такива 

такси. 

_________________ _________________ 

17 Директива 2008/50/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета от 

21 май 2008 г. относно качеството на 

атмосферния въздух и за по-чист въздух 

за Европа, ОВ L 152, 11.6.2008 г., стр. 

1—44. 

17 Директива 2008/50/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета от 

21 май 2008 г. относно качеството на 

атмосферния въздух и за по-чист въздух 

за Европа, ОВ L 152, 11.6.2008 г., стр. 

1—44. 

 

Изменение  13 

Предложение за директива 

Съображение 8 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(8) За тази цел максималните 

среднопретеглени такси за външни 

разходи следва да се заменят с лесно 

приложими референтни стойности, 

актуализирани предвид инфлацията, 

постигнатия научен напредък в 

изчисляването на външните разходи за 

автомобилния транспорт и промяната на 

(8) За тази цел максималните 

среднопретеглени такси за външни 

разходи следва да се заменят с лесно 

приложими минимални стойности, 

актуализирани предвид инфлацията, 

постигнатия научен напредък в 

изчисляването на външните разходи за 

автомобилния транспорт и промяната на 
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състава на автопарка. състава на автопарка. 

 

Изменение  14 

Предложение за директива 

Съображение 8 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (8а) С цел да се допринесе за 

постигането на целта, определена в 

Бялата книга на Комисията от 

28 март 2011 г. – да се продължи към 

пълното и задължително вътрешно 

поемане на външните разходи, 

таксата за външни разходи следва да 

бъде задължителна за частта от 

пътната мрежа, за която се налага 

таксата за инфраструктура. 

 

Изменение  15 

Предложение за директива 

Съображение 8 б (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (8б) Без да се засяга член 9, 

параграф 1а от Директива 

1999/62/ЕО, на държавите членки 

следва да се разреши да прилагат и 

запазят такса за външни разходи за 

частите от мрежата, които не са 

обхванати от такса за 

инфраструктура. 

 

Изменение  16 

Предложение за директива 

Съображение 8 в (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (8в) Наръчникът за външни разходи 

за транспорт на Генерална дирекция 

„Мобилност и транспорт“ на 
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Комисията следва да се разглежда 

като основата за определяне на 

минималните стойности за 

вътрешното поемане на външните 

разходи. 

 

Изменение  17 

Предложение за директива 

Съображение 9 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(9) Варирането на таксите за 

инфраструктура според класа на емисии 

EURO допринесе за използването на по-

чисти превозни средства. При 

подновяването на автомобилния парк, 

обаче, варирането на таксите на тази 

основа по междуградската мрежа се 

очаква да остарее морално до края на 

2020 г. и следва да бъде преустановено 

дотогава. От същия момент таксуването 

за външните разходи следва да се 

прилага по-систематично като 

целенасочен метод за възстановяване на 

външните разходи по отношение на 

случаите, в които това е от най-голямо 

значение. 

(9) Варирането на таксите за 

инфраструктура според класа на емисии 

EURO допринесе за използването на по-

чисти превозни средства. При 

подновяването на автомобилния парк, 

обаче, варирането на таксите на тази 

основа по междуградската мрежа се 

очаква да остарее морално до края на 

2020 г. и следва да бъде преустановено 

дотогава. От същия момент таксуването 

за външните разходи следва да се 

прилага като целенасочен метод за 

възстановяване на външните разходи по 

отношение на случаите, в които това е 

от най-голямо значение. 

 

Изменение  18 

Предложение за директива 

Съображение 12 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(12) За да се насърчи използването на 

най-чистите и икономични превозни 

средства, държавите членки следва да 

прилагат значително намалени пътни 

такси и такси за използване спрямо тези 

превозни средства. 

(12) За да се насърчи използването на 

най-чистите и икономични превозни 

средства, и по-специално превозните 

средства с нулеви емисии, и да се 

намали тяхно неблагоприятно 

конкурентно положение спрямо 

конвенционалните превозни средства, 
държавите членки следва да започнат 

да прилагат възможно най-скоро 

намалени пътни такси и такси за 
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използване спрямо тези превозни 

средства. С цел да се ускори преходът 

към най-чистите и най-

икономичните превозни средства е 

необходимо тези намаления да се 

прилагат независимо от датата на 

влизане в сила на изпълнението на 

Регламент (ЕО) № 595/2009 на 

Европейския парламент и на 

Съвета1а.  

 __________________ 

 1а Регламент (ЕО) № 595/2009 на 

Европейския парламент и на Съвета 

от 18 юни 2009 г. за одобрението на 

типа на моторни превозни средства и 

двигатели по отношение на емисиите 

от тежки превозни средства 

(Евро VI) и за достъпа до информация 

за ремонта и техническото 

обслужване на превозните средства и 

за изменение на Регламент (ЕО) 

№ 715/2007 и Директива 2007/46/ЕО и 

за отмяна на директиви 80/1269/ЕИО, 

2005/55/ЕО и 2005/78/ЕО (ОВ L 188, 

18.7.2009 г., стр. 1). 

 

Изменение  19 

Предложение за директива 

Съображение 13 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(13) Задръстванията по пътищата, за 

които всички моторни превозни 

средства допринасят в различна степен, 

представляват разход в размер на около 

1 % от БВП. Значителна част от този 

разход може да бъде отдадена на 

междуградските задръствания. Поради 

това следва да се позволи налагането на 

конкретна такса за задръствания, стига 

тя да се прилага спрямо всички 

категории превозни средства. За да бъде 

ефективна и пропорционална, тази такса 

следва да се изчислява въз основа на 

пределния разход от задръстванията и 

(13) Задръстванията по пътищата, за 

които всички моторни превозни 

средства допринасят в различна степен, 

представляват разход в размер на около 

1 – 2 % от БВП. Значителна част от този 

разход може да бъде отдадена на 

междуградските и трансграничните 

задръствания. Поради това следва да се 

позволи налагането на конкретна такса 

за задръствания, без да се засягат 

разпоредбите на член 9, параграф 1а 

от Директива 1999/62/ЕО, и стига тя 

да се прилага спрямо всички категории 

превозни средства. За да бъде ефективна 
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да се диференцира според 

местоположение, време и категория на 

превозното средство. За да се увеличи 

максимално положително въздействие 

на таксите за задръствания, съответните 

приходи следва да се разпределят за 

проекти за преодоляване на причините 

за проблема. 

и пропорционална, тази такса следва да 

се изчислява въз основа на пределния 

разход от задръстванията и да се 

диференцира според местоположение, 

време и категория на превозното 

средство. За да се увеличи максимално 

положителното въздействие на таксите 

за задръствания, съответните приходи 

следва да се разпределят за проекти, 

имащи за цел да се предприемат 

мерки за преодоляване на 

първопричините за проблема, като 

например трансгранична 

инфраструктура или пренасочване 

към друг вид транспорт, и за 

стимулиране пренасочването на 

движението към алтернативни 

транспортни маршрути, както и 

използването във възможно най-

голяма степен на обществен 

транспорт с ниски емисии. Когато 

става дума за нова инфраструктура 

за събиране, методът на събиране на 

такси за задръствания трябва сам по 

себе си да не допринася за създаването 

или допълнителното нарастване на 

задръстването. 

 

Изменение  20 

Предложение за директива 

Съображение 14 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(14) Таксите за задръствания следва 

да отразяват пропорционално 

действителните разходи, пряко 

породени от всяко превозно средство за 

другите ползватели на пътя, и непряко 

— за обществото като цяло. За да се 

избегне непропорционалното 

възпрепятстване на свободното 

движение на хора и стоки, тези такси 

следва да бъдат ограничени до 

конкретни размери, отразяващи 

пределните разходи на задръстванията 

при почти пълна пропускателна 

(14) Таксите за задръствания следва 

да отразяват пропорционално 

действителните разходи, пряко 

породени от всяко превозно средство за 

другите ползватели на пътя, и непряко 

— за обществото като цяло. За да се 

избегне непропорционалното 

възпрепятстване на свободното 

движение на хора и стоки, по-

специално в трансграничните и 

градските зони, тези такси следва да 

бъдат ограничени до конкретни 

размери, отразяващи пределните 
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способност, тоест когато обемът на 

трафика доближава максималната 

пропускателна способност на пътя. 

разходи на задръстванията при почти 

пълна пропускателна способност, тоест 

когато обемът на трафика доближава 

максималната пропускателна 

способност на пътя. 

 

Изменение  21 

Предложение за директива 

Съображение 19 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(19) Пътните такси могат да 

мобилизират ресурси, които да 

допринесат за финансирането на 

поддръжката и развитието на 

висококачествена транспортна 

инфраструктура. Поради това е 

уместно държавите членки да бъдат 

стимулирани да използват приходите 

от пътните такси за целта, както и да 

докладват изчерпателно за използването 

на такива приходи. Това следва да 

помогне по-конкретно за 

установяването на евентуални пропуски 

във финансирането, както и да засили 

положителното приемане на пътните 

такси от обществеността. 

(19) Пътните такси мобилизират 

ресурси, които допринасят за 

финансирането на поддръжката и 

развитието на висококачествена 

транспортна инфраструктура, 

включително алтернативна 

транспортна инфраструктура, за 

намаляването на замърсяването от 

автомобилния транспорт при 

източника и за улесняване на 

производството и навлизането на 

превозни средства с нулеви емисии. 

Поради това държавите членки следва 

да разпределят и използват приходите 

от пътните такси по целесъобразност и 

за целта и да докладват изчерпателно за 

използването на такива приходи. Това 

следва да помогне по-конкретно за 

установяването на евентуални пропуски 

във финансирането, както и да засили 

положителното приемане на пътните 

такси за изминато разстояние от 

обществеността. 

 

Изменение  22 

Предложение за директива 

Съображение 21 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(21) Необходимо е да се гарантира, че 

таксите за външни разходи продължават 

да отразяват разходите за замърсяването 

(21) Необходимо е да се гарантира, че 

таксите за външни разходи продължават 

да отразяват разходите за замърсяването 
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на въздуха и шума, предизвикани от 

тежките превозни средства възможно 

най-точно, без схемата за таксуване да 

става прекалено усложнена, за да се 

стимулира използването на най-

икономичните превозни средства и 

стимулите да продължат да бъдат 

ефективни, а диференцирането на 

пътните такси — актуално. Поради това 

на Комисията следва да се делегира 

правомощието да приема актове в 

съответствие с член 290 от Договора за 

функционирането на Европейския съюз 

за целите на приспособяването на 

референтните стойности на таксуване 

за външни разходи в съответствие с 

научния прогрес, като определя 

условията на неутралните от гледна 

точка на приходите промени на таксите 

за инфраструктура според емисиите на 

СО2 от тежки превозни средства и 

адаптира условията на промени на 

таксите за инфраструктура за леки 

превозни средства към техническия 

напредък. От особена важност е по 

време на подготвителната си работа 

Комисията да проведе подходящи 

консултации, включително на експертно 

равнище, и тези консултации да бъдат 

проведени в съответствие с принципите, 

заложени в Междуинституционалното 

споразумение за по-добро 

законотворчество от 13 април 2016 г.21 

По-специално, с цел осигуряване на 

равно участие при подготовката на 

делегираните актове, Европейският 

парламент и Съветът получават всички 

документи едновременно с експертите 

от държавите членки, като техните 

експерти получават систематично 

достъп до заседанията на експертните 

групи на Комисията, занимаващи се с 

подготовката на делегираните актове. 

на въздуха и шума, предизвикани от 

тежките превозни средства и 

лекотоварните автомобили за превоз 

на стоки възможно най-точно, без 

схемата за таксуване да става прекалено 

усложнена, за да се стимулира 

използването на най-икономичните и 

най-малко замърсяващите превозни 

средства и стимулите да продължат да 

бъдат ефективни, а диференцирането на 

пътните такси — актуално. Поради това 

на Комисията следва да се делегира 

правомощието да приема актове в 

съответствие с член 290 от Договора за 

функционирането на Европейския съюз 

за целите на приспособяването на 

минималните стойности на таксуване 

за външни разходи в съответствие с 

научния прогрес, като определя 

условията на неутралните от гледна 

точка на приходите промени на таксите 

за инфраструктура според емисиите на 

СО2 от тежки превозни средства и 

лекотоварните автомобили за превоз 

на стоки и адаптира условията на 

промени на таксите за инфраструктура 

за леки превозни средства към 

техническия напредък. От особена 

важност е по време на подготвителната 

си работа Комисията да проведе 

подходящи консултации, включително 

на експертно равнище, и тези 

консултации да бъдат проведени в 

съответствие с принципите, заложени в 

Междуинституционалното 

споразумение за по-добро 

законотворчество от 13 април 2016 г.21 

По-специално, с цел осигуряване на 

равно участие при подготовката на 

делегираните актове, Европейският 

парламент и Съветът получават всички 

документи едновременно с експертите 

от държавите членки, като техните 

експерти получават систематично 

достъп до заседанията на експертните 

групи на Комисията, занимаващи се с 

подготовката на делегираните актове. 

____________________ ____________________ 
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21 ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1. 21 ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1. 

 

Изменение  23 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 2 

Директива 1999/62/ЕО 

Член 1 – параграф 1 а (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 1а. Съществуващите концесионни 

договори може да бъдат освободени 

от изискванията на директивата до 

подновяването на договора. 

 

Изменение  24 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 2 

Директива 1999/62/ЕО 

Член 2 – параграф 1 – точка 2 – буква а) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

а) нова инфраструктура или нови 

подобрения на инфраструктурата, 

включително значителни структурни 

ремонти, или 

а) нова инфраструктура, нови 

алтернативни транспортни 

инфраструктури за прехвърляне към 

друг вид транспорт или нови 

подобрения на инфраструктурата, 

включително значителни структурни 

ремонти, или 

 

Изменение  25 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 2 

Директива 1999/62/ЕО 

Член 2 – параграф 1 – точка 6 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

6. „такса за изминато разстояние“ 

означава определена сума въз основа на 

изминатото разстояние по дадена 

инфраструктура и на типа превозно 

6. „такса за изминато разстояние“ 

означава определена сума въз основа на 

изминатото разстояние по дадена 

инфраструктура и на типа превозно 
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средство, заплащането на която дава 

право на превозното средство да 

използва инфраструктурата; таксата се 

състои от такса за инфраструктура и, 

според случая, такса за задръствания 

или такса за външни разходи, или и 

двете; 

средство, заплащането на която дава 

право на превозното средство да 

използва инфраструктурата; таксата се 

състои от такса за инфраструктура, 

такса за външни разходи и, според 

случая, такса за задръствания; 

 

Изменение  26 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 2 

Директива 1999/62/ЕО 

Член 2 – параграф 1 – точка 7 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

7. „такса за инфраструктура“ 

означава такса, налагана с цел да се 

възстановят разходите, направени в 

дадена държава членка за изграждане, 

поддържане, експлоатация и развитие ; 

7. „такса за инфраструктура“ 

означава такса, налагана с цел да се 

възстановят разходите, направени в 

дадена държава членка за изграждане, 

поддържане, експлоатация и развитие на 

инфраструктурата и за кръстосано 

финансиране на нови алтернативни 

проекти за транспортна 

инфраструктура в съответната 

държава; 

 

Изменение  27 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 2 

Директива 1999/62/ЕО 

Член 2 – параграф 1 – точка 11 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

11. „разходи във връзка със 

замърсяването на въздуха, причинено от 

трафика“ означава стойността на 

вредите, причинени от изпускането на 

прахови частици и на прекурсори на 

озона, като азотен оксид и летливи 

органични съединения, при 

експлоатацията на превозно средство; 

11. „разходи във връзка със 

замърсяването на въздуха, причинено от 

трафика“ означава стойността на 

вредите за здравето на човека и 

вредите за околната среда, причинени 

от изпускането на прахови частици и на 

прекурсори на озона, като азотен оксид 

и летливи органични съединения, при 

експлоатацията на превозно средство; 
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Изменение  28 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 2 

Директива 1999/62/ЕО 

Член 2 – параграф 1 – точка 12 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

12. „разходи във връзка с шумовото 

замърсяване, причинено от трафика“ 

означава стойността на вредите, 

причинени от шума, генериран от 

превозните средства или причинен от 

тяхното взаимодействие с пътната 

настилка; 

12. „разходи във връзка с шумовото 

замърсяване, причинено от трафика“ 

означава стойността на вредите за 

здравето на човека и вредите за 

околната среда, причинени от шума, 

генериран от превозните средства или 

причинен от тяхното взаимодействие с 

пътната настилка; 

 

Изменение  29 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 2 

Директива 1999/62/ЕО 

Член 2 – параграф 1 – точка 19

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(19) „лекo превознo средствo“ 

означава лек автомобил, микробус или 

лекотоварeн автомобил; 

(19) „лекo превознo средствo“ 

означава лек автомобил, микробус, 

лекотоварeн автомобил или 

лекотоварен автомобил, предназначен 

за превоз на стоки; 

 

Изменение  30 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 2 

Директива 1999/62/ЕО 

Член 2 – параграф 1 – точка 22

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(22) „лекотоварен автомобил“ 

означава превозно средство 

предназначено за превоз на товари, с 

максимално допустима маса, не по-

голяма от 3,5 тона; 

(22) „лекотоварен автомобил“ 

означава превозно средство с 

максимално допустима маса, не по-

голяма от 3,5 тона; 
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Изменение  31 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 2 

Директива 1999/62/ЕО 

Член 2 – параграф 1 – точка 22 a (нова)

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (22а) „лекотоварен автомобил, 

предназначен за превоз на стоки“ 

означава превозно средство от 

категория N1, клас III в 

съответствие с Регламент (ЕО) 

№ 715/20071а, предназначено за превоз 

на стоки; 

 __________________  

 1А Регламент (ЕО) № 715/2007 на 

Европейския парламент и на Съвета 

от 20 юни 2007 г. за типово одобрение 

на моторни превозни средства по 

отношение на емисиите от леки 

превозни средства за превоз на 

пътници и товари (Евро 5 и Евро 6) и 

за достъпа до информация за ремонт 

и техническо обслужване на превозни 

средства (OВ L 171, 29.6.2007 г., 

стр. 1). 

 

Изменение  32 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 2 (нова) 

Директива 1999/62/ЕО 

Член 2 – параграф 1 – точка 23 a (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (23а) „работа с нулеви емисии“ се 

отнася до хибридни превозни 

средства, когато работят без емисии 

на отработили газове в рамките на 

обхванатата пътна мрежа; 
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Изменение  33 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 2 

Директива 1999/62/ЕО 

Член 2 – параграф 2 – буква б) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) инфраструктурните разходи или 

разходите за подобрения на 

инфраструктурата могат да включват 

всички специфични разходи за 

инфраструктура, проектирана да намали 

шума или да повиши пътната 

безопасност, и действителните 

плащания, направени от оператора на 

инфраструктурата, съответстващи на 

обективни екологични елементи като 

защита срещу замърсяване на почвата; 

б) инфраструктурните разходи или 

разходите за подобрения на 

инфраструктурата могат да включват 

всички специфични разходи за 

инфраструктура, проектирана да намали 

шума, замърсяването на въздуха или 

да повиши пътната безопасност, и 

действителните плащания, направени от 

оператора на инфраструктурата, 

съответстващи на обективни екологични 

елементи като защита срещу 

замърсяване на почвата; 

 

Изменение  34 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 3 

Директива 1999/62/ЕО 

Член 7 – параграф 6 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

6. Без да се засягат разпоредбите на 

параграф 9, считано от 1 януари 2018 г. 

държавите членки няма да въвеждат 

такси за ползване за тежки превозни 

средства. Таксите за ползване, въведени 

преди тази дата, могат да продължат да 

се прилагат до 31 декември 2023 г. 

6. Без да се засягат разпоредбите на 

параграф 9, считано от 1 януари 2018 г. 

държавите членки няма да въвеждат 

такси за ползване за тежки превозни 

средства. Таксите за ползване, въведени 

преди тази дата, могат да продължат да 

се прилагат до 31 декември 2021 г. 

Обосновка 

Не съществуват технически причини, поради които държавите членки да не могат 

постепенно да премахнат таксите за ползване за тежките превозни средства на по-

ранен етап. 
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Изменение  35 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 3 

Директива 1999/62/ЕО 

Член 7 – параграф 9

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

9. Считано от 1 януари 2020 г., 

таксите за изминато разстояние и 

таксите за ползване, прилагани за 

тежките превозни средства, се прилагат 

за всички тежки превозни средства. 

9. Считано от 1 януари 2020 г., 

таксите за изминато разстояние и 

таксите за ползване, прилагани за 

тежките превозни средства, се прилагат 

за всички тежки превозни средства, 

както и за всички лекотоварни 

автомобили, предназначени за превоз 

на стоки, оборудвани с тахограф, 

уредени с Регламент (ЕС) № 165/2014. 

 

Изменение  36 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 3 

Директива 1999/62/ЕО 

Член 7 – параграф 10 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

10. Таксите за изминато разстояние и 

таксите за ползване за тежките превозни 

средства от една страна, и за леките 

превозни средства — от друга страна, 

може да бъдат въведени или запазени 

независимо една от друга. 

10. До 31 декември 2025 г. таксите за 

изминато разстояние и таксите за 

ползване за тежките превозни средства, 

от една страна, и за леките превозни 

средства – от друга страна, може да 

бъдат въведени или запазени 

независимо една от друга. 

Обосновка 

Постепенно премахване на винетките за всички превозни средства до 31 декември 

2025 г. 

 

Изменение  37 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 5 

Директива 1999/62/ЕО 

Член 7в – параграф 1 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Държавите членки могат да 

запазят или да въведат такса за 

външни разходи, свързана с разходите 

от замърсяването на въздуха или 

шумовото замърсяване, или и двете. 

1. Държавите членки запазват или 

въвеждат такса за външни разходи, 

свързана с разходите от замърсяването 

на въздуха или шумовото замърсяване, 

или и двете по отношение на всички 

категории превозни средства. 

За тежки превозни средства таксата за 

външни разходи е променлива и се 

определя в съответствие с минималните 

изисквания и методите, посочени в 

приложение IIIа, и при зачитане на 

референтните стойности, предвидени 

в приложение IIIб. 

Таксата за външни разходи е 

променлива и се определя в 

съответствие с минималните изисквания 

и методите, посочени в приложение IIIа, 

и в съответствие поне с 

минималните стойности, предвидени в 

приложение IIIб. 

 

Изменение  38 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 5 

Директива 1999/62/ЕО 

Член 7в — параграф 4 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 4а. Считано от 1 януари 2022 г., 

държавите членки, които налагат 

пътни такси за изминато 

разстояние, прилагат такса за 

външни разходи, свързана с разходите 

от замърсяването на въздуха и 

шумовото замърсяване, дължащи се 

на движението по пътищата, за 

тежки превозни средства и 

лекотоварни автомобили, 

предназначени за превоз на стоки, за 

всички части от пътната мрежа, за 

които се налага такса за 

инфраструктура. 

 

Изменение  39 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 5 

Директива 1999/62/ЕО 
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Член 7в – параграф 4 б (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 4б. Считано от 1 януари 2025 г., 

държавите членки прилагат или 

запазват таксата за външни разходи, 

свързана с разходите от 

замърсяването на въздуха и шумовото 

замърсяване, дължащи се на 

движението по пътищата, за всички 

тежки и леки превозни средства за 

всички части от пътната мрежа, за 

които се налага такса за 

инфраструктура. 

 

Изменение  40 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 5 

Директива 1999/62/ЕО 

Член 7в – параграф 5 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

5. Считано от 1 януари 2021 г., 

държавите членки, които събират такси 

за изминато разстояние, прилагат такса 

за външни разходи за тежки превозни 

средства поне за тази част от мрежата, 

посочена в член 7, параграф 1, където 

екологичните щети, причинени от тежки 

превозни средства, са по-големи от 

средните екологични щети, причинени 

от тежки превозни средства, определени 

съгласно съответните изисквания за 

докладване, посочени в приложение 

IIIa.“; 

5. Държавите членки, които 

събират такси за изминато разстояние, 

могат да прилагат по-висока такса за 

външни разходи за тежки и леки 

превозни средства за тази част от 

мрежата, посочена в член 7, параграф 1, 

където екологичните щети, причинени 

от тежки превозни средства и 

лекотоварни автомобили, 

предназначени за превоз на стоки, са 

по-големи от средните екологични 

щети, причинени от тежки превозни 

средства и лекотоварни автомобили, 

предназначени за превоз на стоки, 

определени съгласно съответните 

изисквания за докладване, посочени в 

приложение IIIa.; 

 

Изменение  41 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 5 
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Директива 1999/62/ЕО 

Член 7в — параграф 5 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 5а. Държавите членки и 

компетентните региони могат да 

прилагат или да запазят такса за 

външни разходи, свързана с разходите 

от замърсяването на въздуха и 

шумовото замърсяване, дължащи се 

на движението по пътищата, за 

всички части от пътната мрежа, 

които не са обхванати от такса за 

инфраструктура. 

 

Изменение  42 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 6 (нова) 

Директива 1999/62/ЕО 

Член 7 га – параграф 2 a (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2а. Когато става дума за нова 

инфраструктура за събиране, 

методът на събиране на такси за 

задръствания следва сам по себе си да 

не допринася за създаване или 

допълнително развитие на 

задръстването. 

 

Изменение  43 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 7 

Директива 1999/62/ЕО 

Член 7е — параграф 1 — уводна част 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. След като информират 

Комисията, държавите членки могат да 

добавят надценка към таксата за 

инфраструктура, налагана за определени 

пътни участъци, които редовно са 

1. След като информират 

Комисията, държавите членки или 

компетентният регион могат да 

добавят надценка към таксата за 

инфраструктура, налагана за определени 
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претоварени, или чието използване от 

превозни средства нанася значителни 

щети на околната среда, ако са 

изпълнени следните условия: 

пътни участъци, които редовно са 

претоварени, или чието използване от 

превозни средства нанася значителни 

щети на околната среда, ако са 

изпълнени следните условия: 

 

Изменение  44 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 7 

Директива 1999/62/ЕО 

Член 7е– параграф 1 – буква б) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) надценката не надвишава 15 % от 

среднопретеглената такса за 

инфраструктура, изчислена в 

съответствие с член 7б, параграф 1 и 

член 7д, с изключение на случаите, 

когато генерираният приход се 

инвестира в трансгранични участъци от 

основни коридори на мрежата, като в 

този случай надценката не може да 

надвишава 25 %; 

б) надценката не надвишава 15% от 

среднопретеглената такса за 

инфраструктура, изчислена в 

съответствие с член 7б, параграф 1 и 

член 7д, с изключение на случаите, 

когато генерираният приход се 

инвестира в трансгранични участъци от 

основни коридори на мрежата, като в 

този случай надценката не може да 

надвишава 50%; 

 

Изменение  45 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 7 

Директива 1999/62/ЕО 

Член 7ж – параграф 4 – алинея 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

В срок от една година от датата на 

влизане в сила на делегирания акт 

държавите членки променят таксата за 

инфраструктура, като вземат предвид 

референтните стойности на емисиите на 

CO2 и съответната категоризация на 

превозните средства. Таксите се 

променят по такъв начин, че никоя такса 

за инфраструктура да не надхвърля с 

повече от 100 % същата такса за 

еквивалентни превозни средства с 

възможно най-ниските, но различни от 

В срок от една година от датата на 

влизане в сила на делегирания акт 

държавите членки променят таксата за 

инфраструктура, като вземат предвид 

референтните стойности на емисиите на 

CO2 и съответната категоризация на 

превозните средства. Таксите се 

променят по такъв начин, че никоя такса 

за инфраструктура да не надхвърля с 

повече от 100 % същата такса за 

еквивалентни превозни средства с 

възможно най-ниските, но различни от 
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нулеви емисии на CO2. Превозните 

средства с нулеви емисии се ползват от 

намаление на таксата за инфраструктура 

със 75 % в сравнение с максималния 

размер. 

нулеви емисии на CO2. Считано от... 

[датата на влизането в сила на 

настоящата директива], превозните 

средства с нулеви емисии се ползват от 

намаление на таксата за инфраструктура 

със 75% в сравнение с максималния 

размер. По подобен начин, работата с 

нулеви емисии следва да се ползва от 

същото намаление, при условие че 

този режим на работа може да се 

докаже. 

 

Изменение  46 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 7 

Директива 1999/62/ЕО 

Член 7ж — параграф 4 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 4а. Комисията изготвя доклад за 

оценка относно пазарния дял на 

превозните средства с нулеви емисии 

до... [OВ: моля, въведете дата: пет 

години след влизането в сила на 

настоящата директива]. На 

Комисията се предоставя 

правомощието да приема, ако е 

целесъобразно, делегирани актове в 

съответствие с член 9д, за 

преизчисляване на отстъпката, 

приложима към превозните средства 

с нулеви емисии, в сравнение с най-

високата ставка на таксата за 

инфраструктура. 

 

Изменение  47 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 8 

Директива 1999/62/ЕО 

Член 7 жа – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. От 1 януари 2022 г. държавите 2. От 1 януари 2022 г. държавите 
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членки изменят таксите за изминато 

разстояние, а при таксите за ползване — 

поне годишните такси, според 

емисиите на CO2 и на замърсители на 

съответните превозни средства съгласно 

правилата, определени в 

приложение VII. 

членки изменят таксите за изминато 

разстояние, а при таксите за ползване — 

поне месечните такси, според емисиите 

на CO2 и на замърсители на съответните 

превозни средства съгласно правилата, 

определени в приложение VII. 

 

Изменение  48 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 8 

Директива 1999/62/ЕО 

Член 7жа – параграф 3a (нов)  

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 3а. Считано от... [датата на 

влизането в сила на настоящата 

директива], леките превозни средства 

с нулеви емисии се ползват от 

намаление на таксата за 

инфраструктура със 75% в сравнение 

с максималната ставка. 

 

Изменение  49 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 10 – буква аа (нова) 

Директива 1999/62/ЕО 

Член 7и – параграф 2 – буква в a (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 аа) в параграф 2 се добавя следната 

буква: 

 „вa) ползвателите на леки превозни 

средства, които са принудени да 

използват редовно тази 

инфраструктура, по-специално 

поради това, че живеят в селски, 

труднодостъпни или изолирани 

райони, се ползват от тези отстъпки 

или намаления в размер на максимум 

50 %;“ 
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Изменение  50 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 14 – буква -а (нова) 

Директива 1999/62/ЕО 

Член 9 – параграф 2 – алинея 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 -а) в параграф 2 първата алинея се 

заменя със следното: 

Държавите-членки определят 

предназначението на приходите, 

получени по силата на настоящата 

директива. За да се осигури 

възможност за развитие на 

транспортната мрежа като цяло, 

приходите от такси за инфраструктура и 

от таксите за външни разходи, или 

финансовият еквивалент на тяхната 

стойност, се използват в полза на 

транспортния сектор и за 

оптимизиране на цялата 

транспортна система.  

За да се осигури възможност за развитие 

на транспортната мрежа като цяло, 

приходите от такси за инфраструктура и 

от таксите за външни разходи, се 

използват в полза на транспортния 

сектор и за оптимизиране на цялата 

транспортна система. Приходите от 

такси за инфраструктура или 

финансовият еквивалент на тяхната 

стойност се реинвестира в една или 

повече от следните области: 

 а) подкрепа за трансевропейската 

транспортна мрежа и нейната 

поддръжка и ремонт; 

 б) оптимизиране на логистиката; 

 в) подобряване на пътната 

безопасност; 

 г) осигуряване на сигурни места 

за паркиране. 

По-специално приходите, получени от 

таксите за външни разходи, или 

финансовият еквивалент на тяхната 

стойност, следва да се изразходват за 

превръщането на транспорта в по-

устойчив, включително за един или 

повече от следните елементи: 

Приходите, получени от таксите за 

външни разходи, или финансовият 

еквивалент на тяхната стойност, се 

изразходват за превръщането на 

транспорта в по-устойчив и за да се 

предотвратят вреди за здравето на 

човека и за околната среда, 
включително за един или повече от 

следните елементи: 

а) улесняване на ефективното 

ценообразуване; 

а) улесняване на ефективното 

ценообразуване; 

б) намаляване на замърсяването от 

автомобилния транспорт при източника; 

б) намаляване на замърсяването от 

автомобилния транспорт при източника; 
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в) смекчаване на последиците от 

замърсяването от автомобилния 

транспорт при източника; 

в) смекчаване на последиците от 

замърсяването от автомобилния 

транспорт при източника; 

г) подобряване на показателите за 

CO2 и на енергийната ефективност на 

превозните средства; 

г) подобряване на показателите за 

CO2 и на енергийната ефективност на 

превозните средства; 

д) разработване на алтернативна 

инфраструктура за ползвателите на 

транспорта и/или увеличаване на 

съществуващия капацитет; 

д) разработване на алтернативна 

инфраструктура за ползвателите на 

транспорта и/или увеличаване на 

съществуващия капацитет; 

е) предоставяне на подкрепа за 

трансевропейската транспортна мрежа; 

е) подпомагане и засилване на 

развитието на електромобилността, 

включително инфраструктура за 

прехвърляне на електроенергия към 

превозните средства; 

ж) оптимизиране на логистиката; ж) кръстосано финансиране на 

алтернативни ефективни транспортни 

проекти, вследствие на което 

автомобилното движение се 

преразпределя по щадящ околната среда 

начин; 

з) подобряване на пътната 

безопасност; и 

з) подпомагане на колективните 

видове транспорт.“ 

и) осигуряване на сигурни места 

за паркиране. 

 

Изменение  51 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 14 – буква б 

Директива 1999/62/ЕО 

Член 9 – параграф 3 – буква a а (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 аа) насърчаване на по-широкото 

използване на електрически и 

(зареждащи се от електрическата 

мрежа ) хибридни превозни средства; 

 

Изменение  52 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 15 
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Директива 1999/62/ЕО 

Член 9д – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Правомощието да приема 

делегирани актове, посочено в член 7ж, 

параграф 4, член 7жа, параграф 4 и член 

9г, се предоставя на Комисията за 

неопределен срок, считано от [датата на 

влизане в сила на настоящата 

директива]. 

2. Правомощието да приема 

делегирани актове, посочено в член 7ж, 

параграф 4, член 7жа, параграф 4 и 

член 9г се предоставя на Комисията за 

срок от пет години, считано от ... [дата 

на влизане в сила на настоящата 

директива]. Комисията изготвя доклад 

относно делегирането на правомощия 

не по-късно от девет месеца преди 

изтичането на петгодишния срок. 

Делегирането на правомощия се 

продължава мълчаливо за срокове с 

еднаква продължителност, освен ако 

Европейският парламент или 

Съветът не възразят срещу подобно 

продължаване не по-късно от три 

месеца преди изтичането на всеки 

срок. 

 

Изменение  53 

Предложение за директива 

Приложение І – точка 1 – буква б – подточка i – тире 1 

Директива 1999/62/ЕО 

Приложение III – раздел 2 – точка 2.1 – тире 6 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

- Разходите се разпределят за 

тежки превозни средства по обективен и 

прозрачен начин, като се отчитат частта 

от трафика на тежки превозни 

средства по пътната мрежа и 

съответните разходи. Километрите, 

пропътувани от тежките превозни 

средства, за тази цел могат да се 

коригират с обективно аргументирани 

„коефициенти за еквивалентност“ като 

посочените в точка 4 (*). 

- Разходите се разпределят за 

тежки и леки превозни средства по 

обективен и прозрачен начин, като се 

отчитат частта от трафика на 

различните превозни средства по 

пътната мрежа и съответните разходи. 

Километрите, пропътувани от тежките 

превозни средства, за тази цел могат да 

се коригират с обективно 

аргументирани „коефициенти за 

еквивалентност“ като посочените в 

точка 4 (*). 
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Изменение  54 

Предложение за директива 

Приложение І – точка 1 – буква б – подточка i – тире 2 

Директива 1999/62/ЕО 

Приложение III – раздел 2 – точка 2.2 – тире 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

- Тези разходи се разпределят 

между тежките превозни средства и 

останалия трафик на базата на 

действителни и прогнозни дялове на 

километрите на различните превозни 

средства и могат да бъдат коригирани с 

обективно аргументирани коефициенти 

за еквивалентност като посочените в 

точка 4.“; 

- Тези разходи се разпределят 

между тежките превозни средства и 

другите леки превозни средства на 

базата на действителни и прогнозни 

дялове на километрите на различните 

превозни средства и могат да бъдат 

коригирани с обективно аргументирани 

коефициенти за еквивалентност като 

посочените в точка 4.“; 

 

Изменение  55 

Предложение за директива 

Приложение I – точка 1 – буква в) 

Директива 1999/62/ЕО 

Приложение IIIа – заглавие 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА 

НАЛАГАНЕ НА ТАКСА ЗА ВЪНШНИ 

РАЗХОДИ 

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА 

НАЛАГАНЕ НА ПО-ВИСОКА ТАКСА 

ЗА ВЪНШНИ РАЗХОДИ 

 

Изменение  56 

Предложение за директива 

Приложение I – точка 1 – буква в) 

Директива 1999/62/ЕО 

Приложение IIIа - уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

В настоящото приложение се 

предвиждат минималните изисквания за 

налагане на такса за външни разходи и, 

когато е приложимо, за изчисляване на 

максималната такса за външни разходи. 

В настоящото приложение се 

предвиждат минималните изисквания за 

налагане на по-висока такса за външни 

разходи в сравнение с минималните 

стойности, посочени в 

приложение IIIб, и, когато е 



 

AD\1148775BG.docx 35/43 PE613.289v03-00 

 BG 

приложимо, за изчисляване на 

максималната такса за външни разходи. 

 

Изменение  57 

Предложение за директива 

Приложение I – точка 1 – буква в) 

Директива 1999/62/ЕО 

Приложение IIIа – част 1 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Държавите-членки уточняват подробно 

частите от своите пътни мрежи, които 

ще подлежат на облагане с такса за 

външни разходи. 

Държавите-членки уточняват подробно 

частите от своите пътни мрежи, които 

ще подлежат на облагане с по-висока 

такса за външни разходи в сравнение с 

минималните стойности, посочени в 

приложение IIIб. 

 

Изменение  58 

Предложение за директива 

Приложение I – точка 1 – буква в) 

Директива 1999/62/ЕО 

Приложение IIIа – част 2 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Когато държава членка възнамерява да 

прилага по-високи такси за външни 

разходи в сравнение с референтните 

стойности, определени в приложение 

IIIб, тя уведомява Комисията за 

класификацията на превозните средства, 

според която варира таксата за външни 

разходи. Тя също уведомява Комисията 

за местоположението на пътищата, 

които подлежат на облагане с по-високи 

такси за външни разходи (наричани по-

нататък „крайградски пътища 

(включително автомагистрали)“) и 

пътищата, които подлежат на облагане с 

по-ниски такси за външни разходи 

(наричани по-нататък „междуградски 

пътища (включително 

автомагистрали)“). 

Когато държава членка възнамерява да 

прилага по-високи такси за външни 

разходи в сравнение с минималните 

стойности, определени в 

приложение IIIб, тя уведомява 

Комисията за класификацията на 

превозните средства, според която 

варира таксата за външни разходи. Тя 

също уведомява Комисията за 

местоположението на пътищата, които 

подлежат на облагане с по-високи такси 

за външни разходи (наричани по-

нататък „крайградски пътища 

(включително автомагистрали)“) и 

пътищата, които подлежат на облагане с 

минималните такси за външни разходи 

(наричани по-нататък „междуградски 

пътища (включително 
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автомагистрали)“). 

 

Изменение  59 

Предложение за директива 

Приложение I – точка 1 – буква в) 

Директива 1999/62/ЕО 

Приложение IIIа – част 3 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Настоящият раздел се прилага, когато 

дадена държава членка възнамерява да 

прилага по-високи такси за външни 

разходи в сравнение с референтните 

стойности, определени в приложение 

IIIб. 

Настоящият раздел се прилага, когато 

дадена държава членка възнамерява да 

прилага по-високи такси за външни 

разходи в сравнение с минималните 

стойности, определени в приложение 

IIIб. 

 

Изменение  60 

Предложение за директива 

Приложение I – точка 1 – буква в) 

Директива 1999/62/ЕО 

Приложение IIIа – част 4 – точка 4.1 – уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Когато държава членка възнамерява да 

прилага по-високи такси за външни 

разходи в сравнение с референтните 

стойности, определени в приложение 

IIIб, тази държава членка или 

независимият орган, ако има такъв, 

изчислява дължимите разходи въз 

основа на замърсяването на въздуха, 

причинено от превозните средства, като 

прилага следната формула: 

Когато държава членка възнамерява да 

прилага по-високи такси за външни 

разходи в сравнение с минималните 

стойности, определени в 

приложение IIIб, тази държава членка 

или независимият орган, ако има такъв, 

изчислява дължимите разходи въз 

основа на замърсяването на въздуха, 

причинено от превозните средства, като 

прилага следната формула: 

 

Изменение  61 

Предложение за директива 

Приложение I – точка 1 – буква в) 

Директива 1999/62/ЕО 

Приложение IIIа – част 4 – точка 4.2 – уводна част 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

Когато държава членка възнамерява да 

прилага по-високи такси за външни 

разходи в сравнение с референтните 

стойности, определени в приложение 

IIIб, тази държава членка или 

независимият орган, ако има такъв, 

изчислява дължимите разходи въз 

основа на шумовото замърсяване, 

причинено от превозните средства, като 

прилага следните формули: 

Когато държава членка възнамерява да 

прилага по-високи такси за външни 

разходи в сравнение с минималните 

стойности, определени в 

приложение IIIб, тази държава членка 

или независимият орган, ако има такъв, 

изчислява дължимите разходи въз 

основа на шумовото замърсяване, 

причинено от превозните средства, като 

прилага следните формули: 

 

Изменение  62 

Предложение за директива 

Член 1 – точка 1 – буква г) 

Директива 1999/62/ЕО 

Приложение IIIб – заглавие  

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

РЕФЕРЕНТНИ СТОЙНОСТИ НА 

ТАКСАТА ЗА ВЪНШНИ РАЗХОДИ 

МИНИМАЛНИ СТОЙНОСТИ НА 

ТАКСАТА ЗА ВЪНШНИ РАЗХОДИ 

 

Изменение  63 

Предложение за директива 

Член 1 – точка 1 – буква г) 

Директива 1999/62/ЕО 

Приложение IIIб – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

С настоящото приложение се определят 

референтни стойности за таксата за 

външни разходи, включително 

разходите за замърсяването на въздуха и 

шума. 

С настоящото приложение се определят 

минимални стойности за таксата за 

външни разходи, включително 

разходите за замърсяването на въздуха и 

шума. 

 

Изменение  64 

Предложение за директива 

Член 1 – точка 1 – буква г) 

Директива 1999/62/ЕО 
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Приложение IIIб – Таблица 1 – заглавие 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Таблица 1: референтни стойности на 

таксата за външни разходи за 

тежкотоварни превозни средства 

Таблица 1: минимални стойности на 

таксата за външни разходи за 

тежкотоварни превозни средства 

 

Изменение  65 

Предложение за директива 

Член 1 – точка 1 – буква г) 

Директива 1999/62/ЕО 

Приложение IIIб – таблица 2 – заглавие 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Таблица 2: референтни стойности на 

таксата за външни разходи за автобуси 

Таблица 2: минимални стойности на 

таксата за външни разходи за автобуси 

 

Изменение  66 

Предложение за директива 

Приложение 1 – точка 1 – буква г) 

Директива 1999/62/ЕО 

Приложение IIIб – таблица 2 a (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията 

 

 

Изменение 

Таблица 2а: минимални стойности на таксата за външни разходи за пътнически 

автомобили: 

 

Превозно 

средство  

Двигател  Клас „Евро“  Крайградски  Междуградски  

Дизелови 

автомобили  

<1.4l  Евро 2  1,9  0,9  

Евро 3  1,6  0,9  

Евро 4  1,3  0,7  

Евро 5  0,9  0,5  

Евро 6  0,6  0,3  
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1,4 – 2,0 l Евро 0 3,6 1,0 

Евро 1  1,9  0,9  

Евро 2  1,8  0,8  

Евро 3  1,7  0,9  

Евро 4  1,4  0,7  

Евро 5  0,9  0,5  

Евро 6 0,6  0.3  

>2,0l Евро 0 3,9 1.3 

Евро 1 1,9 0.9 

Евро 2  1,8  0,9  

Евро 3  1,7  0,9  

Евро 4  1,4  0,7  

Евро 5  0,9  0,5  

Евро 6  0,6  0,3  

Бензинови 

автомобили 

<1.4l Евро 0 3,7 2,4 

Евро 1  1,0  0,4  

Евро 2  0,7  0,3  

Евро 3  0,5  0,2  

Евро 4  0,5  0,2  

Евро 5  0,5  0,2  

Евро 6  0,5  0,2  

1,4 – 2,0 l Евро 0 3,9 3,0 

Евро 1  1,1  0,4  

Евро 2  0,7  0,3  

Евро 3  0,5  0,2  

  Евро 4  0,5  0,2  

Евро 5  0,4  0,2  

Евро 6  0,4  0,2  

>2,0l Евро 0 4,0 3,0 

Евро 1  1,0  0,4  

Евро 2  0,5  0,3  

Евро 3  0,5  0,2  

Евро 4  0,5  0,2  



 

PE613.289v03-00 40/43 AD\1148775BG.docx 

BG 

Евро 5  0,4  0,2  

Евро 6  0,4  0,2  

 

Изменение  67 

Предложение за директива 

Приложение 1 – точка 1 – буква г) 

Директива 1999/62/ЕО 

Приложение IIIб – таблица 2 б (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията 

 

 

Изменение 

Таблица 2б: минимални стойности на таксата за външни разходи за лекотоварни 

автомобили, предназначени за превоз на стоки: 

Превозно 

средство  

Клас „Евро“  Крайградски  Междуградски  

Бензинови 

лекотоварни 

автомобили, 

предназначени 

за превоз на 

стоки 

Евро 1 2,4 0,7 

Евро 2  1,9 0,4 

Евро 3  1,8  0,4  

Евро 4  1,7  0,3  

Евро 5  1,6  0,3  

Евро 6  1,6  0,3  

Дизелови 

лекотоварни 

автомобили, 

предназначени 

за превоз на 

стоки 

Евро 1 4,0 1,7 

Евро 2  4,1  1,7  

Евро 3  3,5  1,3  

Евро 4  3,0  1,1  

Евро 5  2,2  0,8  

Евро 6  1,9  0,5  

 

Изменение  68 

Предложение за директива 

Приложение I – точка 2 

Директива 1999/62/ЕО 

Приложение V – част 1 – таблица 2 
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Текст, предложен от Комисията 

Таблица 2: Коефициенти за еквивалентност за определяне на съотношението между 

нивата на таксата за задръствания за различните категории превозни средства 

Категория превозни средства Коефициент за еквивалентност 

Леки превозни средства 1 

Тежкотоварни превозни средства без 

ремарке 

1,9 

Автобуси 2,5 

Съчленени тежкотоварни превозни 

средства 

2.9 

 

Изменение 

Таблица 2: Коефициенти за еквивалентност за определяне на съотношението между 

нивата на таксата за задръствания за различните категории превозни средства 

Категория превозни средства Коефициент за еквивалентност 

Леки превозни средства 1 

Тежкотоварни превозни средства без 

ремарке 

1,9 

Автобуси 1,5 

Съчленени тежкотоварни превозни 

средства 

2,9 
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