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ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи приканва водещата 
комисия по транспорт и туризъм да вземе предвид следните изменения:

Изменение 1

Предложение за директива
Съображение -1 (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(-1) Всички граждани на ЕС имат 
право на свобода и сигурност съгласно 
член 6 от Хартата на основните 
права на Европейския съюз 
(„Хартата”), право на зачитане на 
личния и семейния живот съгласно 
член 7 от Хартата, както и право на 
защита на техните личните данни 
съгласно член 8 от Хартата.

Обосновка

На защитата на гореспоменатите права трябва изрично да се отреди водещо място, 
тъй като трансграничният обмен на информация посредством оперативната 
съвместимост на електронните системи за пътно таксуване може да застраши тези 
права. Изменението е неразривно свързано с други допустими изменения.

Изменение 2

Предложение за директива
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Необходимо е да се предвиди 
широкото разпространение на 
електронните системи за пътно 
таксуване в държавите членки, както и в 
съседните страни, и да се разполага с 
работещи съвместно системи, които да 
са подходящи за използване в бъдещото 

(2) Необходимо е да се предвиди 
широкото разпространение на 
електронните системи за пътно 
таксуване в държавите членки, както и в 
съседните страни, и да се разполага, 
доколкото е възможно, с надеждни, 
лесни за ползване, икономически 
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развитие на политиката на Съюза за 
заплащане на пътя и бъдещите 
технически разработки.

ефективни работещи съвместно 
системи, които да са подходящи за 
използване в бъдещото развитие на 
политиката на Съюза за заплащане на 
пътя и бъдещите технически 
разработки.

Обосновка

Електронните системи за пътно таксуване трябва да бъдат максимално надеждни, 
лесни за ползване и икономически ефективни. Това ще се окаже благоприятно за 
гражданите на ЕС. Изменението е неразривно свързано с други допустими изменения.

Изменение 3

Предложение за директива
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Умножаването на 
спецификациите, налагани от държавите 
членки и съседните страни за техните 
електронни системи за пътно таксуване, 
може да попречи на доброто действие 
на вътрешния пазар, както и на целите 
на транспортната политика. Това 
положение рискува да доведе до 
умножаването на несъвместими и скъпи 
електронни кутии в шофьорските 
кабини на тежките превозни средства, 
както и до рискове от грешки от страна 
на шофьори при използването им, 
например неволно избягване на 
плащане. Такова умножаване е 
неприемливо за потребителите и за 
производителите на превозни средства 
по причини свързани със стойността и 
безопасността, както и по юридически 
такива.

(4) Умножаването на 
спецификациите, налагани от държавите 
членки и съседните страни за техните 
електронни системи за пътно таксуване, 
може да попречи на доброто действие 
на вътрешния пазар, на принципа на 
свободно движение, както и на целите 
на транспортната политика. Това 
положение рискува да доведе до 
умножаването на несъвместими и скъпи 
електронни кутии в шофьорските 
кабини на тежките превозни средства, 
както и до рискове от грешки от страна 
на шофьори при използването им, 
например неволно избягване на 
плащане. Такова умножаване е 
неприемливо за потребителите и за 
производителите на превозни средства 
по причини свързани със стойността и 
безопасността, както и по юридически 
такива.

Обосновка

Това изменение е наложително по причини, свързани с вътрешната логика на текста, 
за да се подобри предложението, като се посочи, че разнообразието на електронните 
системи за пътно таксуване се отразява на принципа на свободно движение.
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Изменение 4

Предложение за директива
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Следва да се премахват 
изкуствените бариери пред действието 
на вътрешния пазар, като обаче се 
позволява на държавите членки и на 
Съюза да въвеждат различни политики 
за пътно таксуване за всички типове 
превозни средства на местно, 
национално или международно ниво. 
Апаратурите, разположени на 
превозните средства, трябва да 
позволяват такива политики за пътно 
таксуване да бъдат въвеждани в 
съответствие с принципите на 
равнопоставеност между гражданите на 
всички държави членки. Оперативната
съвместимост на електронните системи 
за пътно таксуване на равнището на 
Съюза , следователно, е необходимо да 
се въведе колкото може по-скоро.

(5) Следва да се премахват 
изкуствените бариери пред действието 
на вътрешния пазар, като обаче се 
позволява на държавите членки и на 
Съюза да въвеждат различни политики 
за пътно таксуване за всички типове 
превозни средства на местно, 
национално или международно ниво. 
Апаратурите, разположени на 
превозните средства, трябва да 
позволяват такива политики за пътно 
таксуване да бъдат въвеждани в 
съответствие с принципите на 
равнопоставеност между гражданите на 
всички държави членки, като 
същевременно напълно се зачитат 
всички основни права. Надеждната 
оперативна съвместимост на 
електронните системи за пътно 
таксуване на равнището на Съюза, 
основаваща се на зачитането на 
основните права, следователно следва
да се въведе колкото може по-скоро.

Обосновка

При прилагането на оперативната съвместимост на електронните системи за пътно 
таксуване е необходимо да се гарантира пълното зачитане на основните човешки 
права. Изменението е неразривно свързано с други допустими изменения.

Изменение 5

Предложение за директива
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Следва да се потвърди, че 
европейската услуга за електронно 

(8) Следва да се потвърди, че 
европейската услуга за електронно 
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пътно таксуване (ЕУЕПТ) се осигурява 
от доставчици на ЕУЕПТ съгласно 
посоченото в Решение 2009/750/ЕО на 
Комисията17 .

пътно таксуване (ЕУЕПТ) се осигурява 
законно от доставчици на ЕУЕПТ 
съгласно посоченото в Решение 
2009/750/ЕО на Комисията17 и в пълно 
съответствие с основните права.

_________________ _________________

17  Решение на Комисията 2009/750/ЕО 
от 6 октомври 2009 г. за определяне на 
Европейската услуга за електронно 
събиране на такса за изминато 
разстояние и нейните технически 
елементи (ОВ L 268, 13.10.2009 г., 
стр. 11).

17  Решение на Комисията 2009/750/ЕО 
от 6 октомври 2009 г. за определяне на 
Европейската услуга за електронно 
събиране на такса за изминато 
разстояние и нейните технически 
елементи (ОВ L 268, 13.10.2009 г., 
стр. 11).

Изменение 6

Предложение за директива
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Приложенията за електронно 
таксуване и съвместните интелигентни 
транспортни системи (СИТС) използват 
сходни технологии и съседни честотни 
ленти за комуникация с малък обхват 
между превозните средства и между 
превозните средства и 
инфраструктурата. В бъдеще трябва да 
бъде изследван потенциалът за сливане 
на електронното пътно таксуване със 
СИТС в радиочестотния обхват 5,9 GHz, 
който понастоящем се използва от 
СИТС, след като внимателно бъдат 
оценени разходите, ползите, 
техническите препятствия и възможните 
решения за тях.

(10) Приложенията за електронно 
таксуване и съвместните интелигентни 
транспортни системи (СИТС) използват 
сходни технологии и съседни честотни 
ленти за комуникация с малък обхват 
между превозните средства и между 
превозните средства и 
инфраструктурата. В бъдеще трябва да 
бъде изследван потенциалът за сливане 
на електронното пътно таксуване със 
СИТС в радиочестотния обхват 5,9 GHz, 
който понастоящем се използва от 
СИТС, след като внимателно бъдат 
оценени възможното въздействие 
върху неприкосновеността на личния 
живот и защитата на данните и 
разходите, ползите, техническите 
препятствия и възможните решения за 
тях, така че това да не представлява 
бариера, особено за МСП.

Обосновка

В съответствие с приетото от Комисията по граждански свободи, правосъдие и 
вътрешни работи становище относно съвместните интелигентни транспортни 
системи (Грапини).
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Изменение 7

Предложение за директива
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Проблемите, които имат 
електронните системи за пътно 
таксуване при идентифицирането на 
нарушители на пътното таксуване с 
чуждестранна регистрация, 
възпрепятстват по-нататъшното 
внедряване на такива системи и по-
широкото приложение на принципите 
„потребителят плаща“ и „замърсителят 
плаща“ по пътищата на Съюза.

(13) Проблемите, които имат 
електронните системи за пътно 
таксуване при идентифицирането на 
нарушители на пътното таксуване с 
чуждестранна регистрация, 
възпрепятстват по-нататъшното 
внедряване на такива системи и по-
широкото приложение на принципите 
„потребителят плаща“ и „замърсителят 
плаща“ по пътищата на Съюза и 
следователно е необходимо да се 
намери начин да се идентифицират 
такива лица.

Изменение 8

Предложение за директива
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) От държавите членки трябва се 
изисква да осигуряват на Комисията 
необходимите информация и данни за 
оценка на ефективността и 
ефикасността на системата за обмен на 
информация за неплатилите пътни такси 
ползватели. От Комисията следва да се 
изиска да оцени данните и 
информацията, които е получила, и да 
предложи, ако е необходимо, поправки в 
законодателството.

(16) От държавите членки трябва да 
се изисква да осигуряват на Комисията 
необходимите информация и данни за 
оценка на ефективността и 
ефикасността на системата за обмен на 
информация за неплатилите пътни такси 
ползватели, при пълно зачитане на 
защитата на личните данни. От 
Комисията следва да се изиска да оцени 
данните и информацията, които е 
получила, и да предложи, ако е 
необходимо, поправки в 
законодателството. На Комисията не 
следва да се предават и с нея не следва 
да се споделят никакви лични данни.
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Обосновка

Изменението има за цел да гарантира правно съответствие със законодателството 
на ЕС по отношение на защитата на личните данни.

Изрично се подчертава, че при предоставянето на съответна информация от 
държавите членки на институциите на ЕС напълно се зачита правото на защита на 
личните данни.

Изменението е необходимо да се внесе поради наложителни причини, свързани с 
вътрешната логика на текста и връзката с други допустими изменения.

Изменение 9

Предложение за директива
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Въвеждането на електронните 
системи за пътно таксуване включва 
обработката на лични данни. Такава 
обработка трябва да бъде извършвана в 
съответствие със стандартите на Съюза ,
заложени между другото в Регламент 
(ЕС) 2016/679 на Европейския 
парламент и на Съвета19, Директива 
(ЕС) 2016/680 на Европейския 
парламент и на Съвета20 и Директива 
2002/58/ЕО на Европейския парламент и 
на Съвета21. Правото на защита на 
личните данни е изрично признато от 
член 8 от Хартата за основните права в 
Европейския съюз.

(17) Въвеждането на електронните 
системи за пътно таксуване включва 
обработката на лични данни. Правото 
на защита на личните данни е 
изрично признато от член 8 от 
Хартата и член 16, параграф 1 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз. Такава обработка 
трябва да бъде извършвана в 
съответствие с стандартите на Съюза, 
заложени между другото в Регламент 
(ЕС) 2016/679 на Европейския 
парламент и на Съвета19 и Директива 
2002/2016/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета20, а в случаите, в 
които неплащането на пътна такса 
представлява престъпление в 
държавата членка, в която е 
дължимо заплащането – в Директива 
(ЕС) 2016/680 на Европейския 
парламент и на Съвета21.

__________________ __________________

19 Регламент (ЕС) 2016/679 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
27 април 2016 г. относно защитата на 
физическите лица във връзка с 

19 Регламент (ЕС) 2016/679 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
27 април 2016 г. относно защитата на 
физическите лица във връзка с 
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обработването на лични данни и 
относно свободното движение на такива 
данни и за отмяна на Директива 
95/46/ЕО (Общ регламент относно 
защитата на данните) (ОВ L 119, 
4.5.2016 г., стр. 1).

обработването на лични данни и 
относно свободното движение на такива 
данни и за отмяна на Директива 
95/46/ЕО (Общ регламент относно 
защитата на данните) (ОВ L 119, 
4.5.2016 г., стр. 1).

20 Директива (ЕС) 2016/680 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 27 април 2016 г. относно 
защитата на физическите лица във 
връзка с обработването на лични 
данни от компетентните органи за 
целите на предотвратяването, 
разследването, разкриването или 
наказателното преследване на 
престъпления или изпълнението на 
наказания и относно свободното 
движение на такива данни, и за 
отмяна на Рамково решение 
2008/977/ПВР на Съвета (ОВ L 119, 
4.5.2016 г., стр. 89).

20 Директива 2002/58/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 12 юли 2002 г. относно 
обработката на лични данни и 
защита на правото на 
неприкосновеност на личния живот в 
сектора на електронните 
комуникации (ОВ L 201, 31.7.2002 г., 
стр. 37).

21 Директива 2002/58/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 12 юли 2002 г. относно 
обработката на лични данни и 
защита на правото на 
неприкосновеност на личния живот в 
сектора на електронните 
комуникации (ОВ L 201, 31.7.2002 г., 
стр. 37).

21 Директива (ЕС) 2016/680 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 27 април 2016 г. относно 
защитата на физическите лица във 
връзка с обработването на лични 
данни от компетентните органи за 
целите на предотвратяването, 
разследването, разкриването или 
наказателното преследване на 
престъпления или изпълнението на 
наказания и относно свободното 
движение на такива данни, и за 
отмяна на Рамково решение 
2008/977/ПВР на Съвета (ОВ L 119, 
4.5.2016 г., стр. 89).

Обосновка

Предложението прилага Общия регламент относно защитата на данните и 
Директивата във връзка с полицейското сътрудничество (2016/680) към 
обработването на личните данни.  Важно е да се прави разлика между държавите 
членки, в които неплащането на такива такси е административен въпрос, и тези, в 
които то е престъпление. Изменението е неразривно свързано с останалите 
изменения, предложени от докладчика.
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Изменение 10

Предложение за директива
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) За да се гарантира оперативната 
съвместимост на електронните системи 
за пътно таксуване и да се улесни 
трансграничният обмен на информация
относно неплащането на пътни такси, на 
Комисията следва да бъде делегирано 
правомощието да приема актове в 
съответствие с член 290 от Договора за 
функционирането на Европейския Съюз 
по отношение на адаптиране към 
техническия прогрес на списъка с 
технологии, които могат да се използват 
за извършване на транзакциите в 
системите за електронно пътно 
таксуване, които изискват 
инсталирането или използването на 
бордова апаратура. От особена важност 
е по време на подготвителната си работа 
Комисията да проведе подходящи 
консултации, включително на експертно 
равнище, които да бъдат проведени в 
съответствие с принципите, заложени в 
Междуинституционалното 
споразумение от 13 април 2016 г. за по-
добро законотворчество. 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.

(19) За да се гарантира оперативната 
съвместимост на електронните системи 
за пътно таксуване и законно да се 
улесни трансграничният обмен на 
информация относно неплащането на 
пътни такси, на Комисията следва да 
бъде делегирано правомощието да 
приема актове в съответствие с член 290 
от Договора за функционирането на 
Европейския Съюз по отношение на 
адаптиране към техническия прогрес на 
списъка с технологии, които могат да се 
използват за извършване на 
транзакциите в системите за електронно 
пътно таксуване, които изискват 
инсталирането или използването на 
бордова апаратура. От особена важност 
е по време на подготвителната си работа 
Комисията да проведе подходящи 
консултации, включително на експертно 
равнище, които да бъдат проведени в 
съответствие с принципите, заложени в 
Междуинституционалното 
споразумение от 13 април 2016 г. за по-
добро законотворчество. 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.

Изменение 11

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – алинея 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящата директива се прилага без да 
се засягат решенията, взети от 
държавите членки относно събирането 
на такси за определени типове превозни 
средства, определянето на равнището на 
тези такси и целта, за която те се 
събират. .

С оглед зачитането на принципа на 
субсидиарност настоящата директива 
се прилага без да се засягат решенията, 
взети от държавите членки относно 
събирането на такси за определени 
типове превозни средства и
определянето на равнището на тези 
такси и на целта, за която те се събират.

Изменение 12

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) „област на електронно събиране 
на пътна такса“ е път, пътна мрежа, 
структура като мост, тунел или ферибот, 
където пътните такси се събират, като се 
използват, изключително или частично, 
автоматични механизми за 
идентификация, напр. комуникация с 
бордовата апаратура в превозното 
средство или автоматично разпознаване 
на регистрационната табела;

д) „област на електронно събиране 
на пътна такса“ е път, пътна мрежа,
структура като мост, тунел или ферибот, 
където пътните такси се събират, като се 
използват, изключително или частично, 
автоматични механизми за 
идентификация, напр. комуникация с 
бордовата апаратура в превозното 
средство, евентуално допълнена от
автоматично разпознаване на 
регистрационната табела;

Обосновка

Поради ниската степен на стандартизация на регистрационните табели и 
системите за разпознаване в Съюза, изключителната зависимост от разпознаването 
на регистрационната табела би могло да доведе до грешни резултати. Поради тази 
причина автоматичното разпознаване на регистрационната табела следва да се 
използва единствено като допълнително средство за събирането на такси.

Изменение 13

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка i

Текст, предложен от Комисията Изменение

(i) „държава членка на регистрация“ (Не се отнася до българския текст.)
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е държавата членка, в която е 
регистрирано превозното средство, с 
което е извършено нарушението 
неплащане на пътна такса;

Изменение 14

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Всички нови електронни системи за 
пътно таксуване, които изискват 
монтирането или използването на 
бордова апаратура , за да извършват 
операции по електронно пътно 
таксуване, използват една или повече от 
посочените в приложение IV
технологии.

Всички нови електронни системи за 
пътно таксуване, които изискват 
монтирането или използването на 
бордова апаратура, за да извършват 
операции по електронно пътно 
таксуване, използват една или повече от 
следните технологии:

а) позициониране чрез спътник;

б) мобилни комуникации по 
стандарт GSM-GPRS (справка GSM 
TS 03.60/23.00);

в) микровълнова технология 5,8 
GHz.

Обосновка

Технологичните решения са определящ фактор за оперативната съвместимост – една 
от основните цели на настоящата преработка. Поради тази причина списъкът с 
приемливи технологични решения следва да бъде решен от съзаконодател, а не от 
Комисията.

Изменение 15

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Съществуващите понастоящем 
електронни системи за пътно таксуване, 
които използват различни от изброените 
в приложение IV технологии, се 

Съществуващите понастоящем 
електронни системи за пътно таксуване, 
които използват различни от изброените 
в първа алинея технологии, се 
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привеждат в съответствие с тези 
технологии, ако в тях се внасят 
значителни технологични подобрения

привеждат в съответствие с тези 
технологии, ако в тях се внасят 
значителни технологични подобрения

Обосновка

В съответствие с изменението, с което се заличава приложение IV и списъкът с 
допустими технологии се премества в член 3, параграф 1, алинея 1.

Изменение 16

Предложение за директива
Член 3 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Доставчиците на ЕУЕПТ предоставят на 
потребителите бордова апаратура, която 
е подходяща за ползване, оперативно 
съвместима и с възможност за 
комуникация с всички системи за 
електронно пътно таксуване, използвани 
в държавите членки, които използват 
технологиите, посочени в 
приложение IV.

Доставчиците на ЕУЕПТ предоставят на 
потребителите бордова апаратура, която 
е подходяща за ползване, оперативно 
съвместима и с възможност за 
комуникация с всички системи за 
електронно пътно таксуване, използвани 
в държавите членки, които използват 
технологиите, посочени в параграф 1.

Обосновка

В съответствие с изменението, с което се заличава приложение IV и списъкът с 
допустими технологии се премества в член 3, параграф 1, алинея 1.

Изменение 17

Предложение за директива
Член 3 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Бордовата апаратура може да 
използва собствените си апаратни 
компоненти и програмно осигуряване, 
да използва други налични в превозно 
средство апаратни компоненти и 
програмно осигуряване, или да използва 
и двете. За целите на комуникацията с 
други апаратни системи, налични в 

4. Бордовата апаратура може да 
използва собствените си апаратни 
компоненти и програмно осигуряване, 
да използва други налични в превозно 
средство апаратни компоненти и 
програмно осигуряване, или да използва 
и двете. За целите на комуникацията с 
други апаратни системи, налични в 
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превозните средства, бордовата 
апаратура може да използва технологии, 
различни от посочените в 
приложение IV.

превозните средства, бордовата 
апаратура може да използва технологии, 
различни от посочените в параграф 1.

Обосновка

В съответствие с изменението, с което се заличава приложение IV и списъкът с 
допустими технологии се премества в член 3, параграф 1, алинея 1.

Изменение 18

Предложение за директива
Член 3 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Държавите членки осигуряват 
обработването на лични данни, 
необходими за действието на ЕУЕПТ , 
да се извършва в съответствие с 
правилата на Съюза , защитаващи 
свободите и основните права на 
физическите лица, включително частния 
им живот и особено да се спазват 
разпоредбите на Регламент (ЕС) 
2016/679, Директива (ЕС) 2016/680 и 
Директива 2002/58/ЕО.

6. Държавите членки осигуряват 
обработването на лични данни, 
необходими за действието на ЕУЕПТ, 
да се извършва в съответствие с 
правилата на Съюза, защитаващи 
свободите и основните права на 
физическите лица, включително частния 
им живот и особено да се спазват 
разпоредбите на Регламент (ЕС) 
2016/679 и Директива 2002/58/ЕО. 
Личните данни, обработвани съгласно 
настоящата директива, не се 
обработват допълнително за други 
цели и се заличават веднага, щом 
престанат да бъдат необходими за 
целта, за която са били обработвани.

Обосновка

Тъй като предложението ще предвиди значителна промяна на настоящия текст в 
сила, за да се гарантира оперативната съвместимост на ЕУЕПТ, плащането на 
таксите и новите правила относно сътрудничеството и изпълнението между 
държавите членки по отношение на неплатените такси, предложението предполага 
значителна намеса в правото на защита на данните, която не е разгледана в 
предложението. Следователно се налага да се внесе настоящото изменение, за да се 
гарантира защитата на личните данни и съвместимост със законодателството на 
ЕС.
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Изменение 19

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

За разследване на неплащането на 
пътни такси държавите членки 
предоставят на националните звена за 
контакт на другите държави членки 
достъп до следните национални данни 
за регистрацията на превозни средства, 
с правото да извършват е тях 
автоматизирано търсене на:

Единствено с цел разследване на 
неплащането на пътни такси държавите 
членки предоставят на националните 
звена за контакт на другите държави 
членки достъп до следните национални 
данни за регистрацията на превозни 
средства, с правото да извършват е тях
автоматизирано търсене на:

Обосновка

Изменението има за цел да гарантира правно съответствие със законодателството 
на ЕС по отношение на защитата на личните данни.

Изменение 20

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – алинея 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) данни, свързани с превозни 
средства; както и

а) данни, необходими за 
идентифицирането на определено 
превозно средство; както и

Изменение 21

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – алинея 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) данни, свързани със 
собствениците или държателите на 
превозното средство.

б) данни, необходими за 
идентифицирането и 
осъществяването на контакт със 
собствениците или държателите на 
превозното средство.
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Изменение 22

Предложение за директива
Член 5 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Посоченото автоматизирано търсене се 
извършва в съответствие процедурите, 
посочени в точки 2 и 3 от глава 3 от 
приложението към Решение 
2008/616/ПВР26 на Съвета, и в 
съответствие с изискванията на 
приложение II към настоящата 
директива.

Посоченото автоматизирано търсене се 
извършва в пълно съответствие 
процедурите, посочени в точки 2 и 3 от 
глава 3 от приложението към Решение 
2008/616/ПВР на Съвета26, и в 
съответствие с изискванията на 
приложение II към настоящата 
директива, както и в пълно 
съответствие с всички основни права.

_________________ _________________

26 Решение 2008/616/ПВР на Съвета от 
23 юни 2008 г. за изпълнение на 
Решение 2008/615/ПВР относно 
засилването на трансграничното 
сътрудничество, по-специално в борбата 
срещу тероризма и трансграничната 
престъпност (OВ L 210, 6.8.2008 г., стр. 
12).

26 Решение 2008/616/ПВР на Съвета от 
23 юни 2008 г. за изпълнение на 
Решение 2008/615/ПВР относно 
засилването на трансграничното 
сътрудничество, по-специално в борбата 
срещу тероризма и трансграничната 
престъпност (OВ L 210, 6.8.2008 г., стр. 
12).

Изменение 23

Предложение за директива
Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато изпраща уведомителното 
писмо до собственика, държателя на 
превозното средство или 
идентифицираното по друг начин лице, 
за което съществува подозрение, че е 
извършило нарушението „неплащане на 
пътна такса“, държавата членка, на 
чиято територия е извършено 
неплащането на пътна такса, включва, в 
съответствие със своето право, 
необходимата информация — а именно 
информация за естеството, мястото, 
датата и часа на нарушението 
„неплащане на пътна такса“, заглавието 

2. Когато изпраща уведомителното 
писмо до собственика, държателя на 
превозното средство или 
идентифицираното по друг начин лице, 
за което съществува подозрение, че е 
извършило нарушението „неплащане на 
пътна такса“, държавата членка, на 
чиято територия е извършено 
неплащането на пътна такса, включва, в 
съответствие със своето право, 
необходимата информация — а именно 
информация за естеството, мястото, 
датата и часа на нарушението 
„неплащане на пътна такса“, заглавието 
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на текстовете от националното право, 
чиито разпоредби са нарушени, и 
съответната санкция и, когато е 
приложимо, данни за уреда, който е 
използван за установяване на 
нарушението. За целта, държавата 
членка, на чиято територия е извършено 
неплащане на пътна такса, можа да 
използва образеца, посочен в 
приложение III.

на текстовете от националното право, 
чиито разпоредби са нарушени, и 
съответната санкция и данни за уреда, 
който е използван за установяване на 
нарушението. За целта, държавата 
членка, на чиято територия е извършено 
неплащане на пътна такса, можа да 
използва образеца, посочен в 
приложение III.

Изменение 24

Предложение за директива
Член 6 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато държавата членка, на 
чиято територия е извършено 
неплащане на пътна такса, реши да 
започне последващо производство по 
отношение на нарушението „неплащане 
на пътна такса“, с цел да гарантира 
спазването на основните права, тя 
изпраща уведомителното писмо на 
езика, на който е изготвен документът 
за регистрация на превозното средство, 
ако той е на разположение, или на един 
от официалните езици на държавата 
членка на регистрация.

3. Когато държавата членка, на 
чиято територия е извършено 
неплащане на пътна такса, реши да 
започне последващо производство по 
отношение на нарушението „неплащане 
на пътна такса“, с цел да гарантира 
спазването на основните права, тя 
изпраща уведомителното писмо на 
езика, на който е изготвен документът 
за регистрация на превозното средство, 
ако той е на разположение, или на един 
от официалните езици на държавата 
членка на регистрация. В това писмо 
държавата членка информира 
получателя относно механизмите, с 
които разполага собственикът на 
превозното средство, за да оспори 
предполагаемото нарушение, и по-
специално правото на обжалване и 
правна защита, както и относно 
органа, пред който може да се 
упражняват подобни права.

Обосновка

Изменението има за цел да гарантира правно съответствие със законодателството 
на ЕС по отношение на защитата на личните данни.
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Изменение 25

Предложение за директива
Член 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 8 Член 8

Защита на данните Защита на данните

1. Разпоредбите на Регламент (ЕС) 
2016/679 и националните законови, 
подзаконови или административни 
разпоредби, с които се транспонира
Директива (ЕС) 2016/680, се прилагат за 
личните данни, обработвани в 
съответствие с настоящата директива.

1. За личните данни, обработвани в 
съответствие с настоящата директива, се 
прилагат разпоредбите на Регламент 
(ЕС) 2016/679 и на Директива 
2002/58/ЕО. Когато неплащането на 
пътна такса представлява 
престъпление в държавата членка, в 
която се дължи плащането, за 
личните данни, обработвани в 
съответствие с настоящата 
директива, се прилага Директива (ЕС) 
2016/680.

2. Държавите членки гарантират, че 
обработваните съгласно настоящата 
директива лични данни се поправят, 
ако са неточни, или се заличават или 
блокират в подходящ срок, както и че
в съответствие с Регламент (ЕС) 
2016/679 и националните законови, 
подзаконови и административни 
разпоредби, с които се транспонира
Директива (ЕС) 2016/680, е определен 
срок на съхраняването им.

2. Държавите членки гарантират, че 
обработването на лични данни за 
целите на член 5 се ограничава до 
видовете данни, изредени в 
приложение II. Държавите членки 
гарантират също така, че субектите 
на данни имат право да 
актуализират, коригират или 
заличават без ненужно забавяне
обработваните лични данни, ако те са 
неточни. Държавите членки 
определят периодите на съхранение 
на личните данни в съответствие с 
Регламент (ЕС) 2016/679 и където е 
приложимо, с Директива (ЕС) 
2016/680.

Държавите членки гарантират, че 
всички лични данни, обработвани
съгласно настоящата директива, се 
използват само с цел улесняване на 
трансграничния обмен на 
информация относно неплащането на 
пътна такса, и че лицата, за които се 
отнасят данните, имат същите права на 
информация, достъп, поправка, 
заличаване и блокиране, на 

Държавите членки гарантират, че 
обработваните съгласно настоящата 
директива лични данни се обработват 
единствено за целите на улесняване 
на трансграничния обмен на 
информация относно неплащането на 
пътни такси и не се обработват 
допълнително за никакви други цели. 
Държавите членки гарантират също 
така, че лицата, за които се отнасят 
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обезщетение и на съдебна защита, както 
е предвидено в Регламент (ЕС) 2016/679 
и националните законови, 
подзаконови или административни 
разпоредби, с които се транспонира
Директива (ЕС) 2016/680.

данните, имат същите права на 
информация, достъп, поправка, 
заличаване и ограничаване на 
обработката, на подаване на жалба
до надзорен орган за защита на 
данните, на обезщетение и на 
ефективни правни средства за защита, 
както е предвидено в Регламент (ЕС) 
2016/679 и където е приложимо, в
Директива (ЕС) 2016/680. Държавите 
членки гарантират, че достъп до 
личните данни се дава единствено на 
посочените компетентни органи за 
обмен на данни за регистрацията на 
превозните средства.

3. Всяко заинтересовано лице има 
право да получи информация относно 
това какви лични данни, регистрирани в 
държавата членка на регистрация, са 
били предадени на държавата членка, в 
която е извършено нарушението 
„неплащане на пътна такса“, 
включително датата на искането и 
компетентния орган на държавата 
членка, на чиято територия е извършено 
неплащане на пътна такса.

3. Всяко заинтересовано лице има 
право да получи без ненужно забавяне
информация относно това какви лични 
данни, регистрирани в държавата членка 
на регистрация, са били предадени на 
държавата членка, в която е извършено 
нарушението „неплащане на пътна 
такса“, включително датата на искането 
и компетентния орган на държавата 
членка, на чиято територия е извършено 
неплащане на пътна такса.

Изменение 26

Предложение за директива
Член 9 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

До [5 години след влизането в сила на 
настоящата директива] Комисията 
подава доклад до Европейския 
парламент и Съвета относно 
прилагането на членове 6 и 7 на 
настоящата директива от страна на 
държавите членки. В доклада си
Комисията се съсредоточава по-
специално върху следните аспекти и ако 
е целесъобразно, прави предложения за 
включването им:

До [4 години след влизането в сила на 
настоящата директива] Комисията 
подава доклад до Европейския 
парламент и Съвета относно 
прилагането на членове 6 и 7 на 
настоящата директива от страна на 
държавите членки. В доклада си 
Комисията се съсредоточава по-
специално върху следните аспекти и ако 
е целесъобразно, прави предложения за 
включването им:
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Изменение 27

Предложение за директива
Член 9 – параграф 1 – тире 1 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

- анализ на влиянието на 
прилагането на членове 6 и 7 от 
настоящата директива върху 
основните права, и по-специално 
върху правото на неприкосновеност 
на личния живот и защита на 
личните данни,

Изменение 28

Предложение за директива
Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 11 за 
изменение на приложения I и IV с цел 
адаптирането им към техническия 
прогрес.

1. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 11 за 
изменение на приложение I с цел 
адаптирането му към техническия 
прогрес.

Обосновка

В съответствие с изменението, с което се заличава приложение IV и списъкът с 
допустими технологии се премества в член 3, параграф 1, алинея 1.

Изменение 29

Предложение за директива
Член 11 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Правомощието да приема 
делегирани актове, посочено в член 10, 
се предоставя на Комисията за 
неопределен срок, считано от [датата на 
влизане в сила на настоящата 

2. Правомощието да приема 
делегирани актове, посочено в член 10, 
се предоставя на Комисията за срок от 
пет години, считано от [датата на 
влизане в сила на настоящата 
директива]. Комисията изготвя доклад 
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Директива]. 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 възразят срещу подобно 
продължаване не по-късно от три 
месеца преди изтичането на всеки 
срок.

Обосновка

Въпреки че делегирането на правомощия на Комисията трябва да бъде ограничено във 
времето, директивата следва да осигури възможност за мълчаливо продължаване на 
този период.

Изменение 30

Предложение за директива
Приложение I – параграф 1 – алинея 3 – буква к

Текст, предложен от Комисията Изменение

к) валидиране на избраните 
технически решения, като се имат 
предвид правилата на Съюза за защита 
на свободите и основните права на 
физическите лица, включително частния 
им живот и защитата на личните данни. 
По-конкретно ще бъде необходимо да се 
осигури съответствие с Регламент (ЕС) 
2016/679 и Директива 2002/58/ЕО;

к) валидиране на избраните 
технически решения, като се имат 
предвид правилата на Съюза за защита 
на свободите и основните права на 
физическите лица, включително частния 
им живот и защитата на личните данни. 
По-конкретно ще бъде необходимо да се 
осигури съответствие с Регламент (ЕС) 
2016/679 и Директива 2002/58/ЕО, а 
също така, където е приложимо, с 
Директива (ЕС) 2016/680;

Обосновка

Изменение е необходимо, защото е неразривно свързано с други допустими изменения, 
които добавят в текста препратката към Директива 2016/680.

Изменение 31

Предложение за директива
Приложение III – параграф 26 a (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Защита на данните:

В съответствие с Регламент (ЕС) 
2016/679 имате право да изисквате 
достъп до и коригиране или 
заличаване на личните данни или 
ограничаване на обработването на 
Вашите лични данни или да 
възразите срещу обработването, 
както и право на преносимост на 
данните. Също така имате право да 
подадете жалба до [название и адрес 
на съответния надзорен орган].

[Ако неплащането на пътна такса се 
счита за престъпление съгласно 
националното право:

В съответствие с [название на 
националния закон, с който се прилага 
Директива (ЕС) 2016/680] имате 
право да изискате от 
администратора достъп до и 
коригиране или заличаване на 
личните данни и ограничаване на 
обработването на Вашите лични 
данни. Също така имате право да 
подадете жалба до [название и адрес 
на съответния надзорен орган]. ]

Обосновка

В съответствие с ОРЗД или Директивата за полицейското сътрудничество, когато е 
приложимо, в писмото следва да се споменат основните права за защита на данните 
на разположение на всички граждани и названието и адресът на органа, пред който 
те могат да подадат жалба. Това изменение е наложително по причини, свързани с 
вътрешната логика на текста.

Изменение 32

Предложение за директива
Приложение IV

Текст, предложен от Комисията Изменение

Списък на технологиите, разрешени заличава се
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за използване в електронните 
системи за пътно таксуване за 
извършване на операции по 
електронно пътно таксуване

1. позициониране чрез спътник;

2. мобилни комуникации;

3. микровълнова технология 5,8 GHz.

Обосновка

Списъкът с технологии следва да бъде обект на съвместно вземане на решения от 
законодателя. Това изменение е наложително по причини, свързани с вътрешната 
логика на текста.
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Заглавие Оперативна съвместимост на електронни системи за пътно 
таксуване и улесняване на трансграничния обмен на информация 
относно неплащането на пътни такси в Съюза (преработен текст)
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