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Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
*** Процедура на одобрение

***I Обикновена законодателна процедура (първо четене)
***II Обикновена законодателна процедура (второ четене)

***III Обикновена законодателна процедура (трето четене)

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в 
проекта на акт.)

Изменения към проект на акт

Изменения в две колони, внесени от Парламента

Заличаванията се обозначават с получер курсив в лявата колона. 
Заместванията се обозначават с получер курсив в двете колони. Новият 
текст се обозначава с получер курсив в дясната колона.

В първия и втория ред на антетката на всяко изменение се посочва 
съответната част от текста в разглеждания проект на акт. Ако 
изменението се отнася до съществуващ акт, който проектът на акт има 
за цел да измени, антетката съдържа и трети и четвърти ред, където се 
посочват съответно съществуващият акт и съответната разпоредба от 
него.

Изменения, внесени от Парламента под формата на консолидиран 
текст

Новите части от текста се посочват с получер курсив. Заличените части 
от текста се посочват със символа ▌ или се зачеркват. Заместванията се 
обозначават, като се посочва с получер курсив новият текст и се 
заличава или зачерква заместваният текст. 
По изключение не се отбелязват измененията с чисто техническо 
естество, които се нанасят от службите с оглед изготвянето на 
окончателния текст.
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за 
оправомощаване на Германия да измени съществуващото си двустранно 
споразумение с Швейцария относно автомобилния транспорт, с оглед да бъдат 
разрешени каботажните превози по време на международни услуги за автобусен 
превоз на пътници в граничните региони между двете държави
(COM(2019)0221 – C9-0001/2019 – 2019/0107(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до 
Съвета (COM(2019)0221),

– като взе предвид член 294, параграф 2, член 2, параграф 1 и член 91 от Договора 
за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението 
(C9-0001/2019),

 като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на 
Европейския съюз, като взе предвид становището на комисията по правни 
въпроси относно предложеното правно основание,

– като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет 
от 25 септември 2019 г.1,

– след консултация с Комитета на регионите,

– като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

– като взе предвид доклада на комисията по транспорт и туризъм (A9-0000/2019),

1. приема своята позиция на първо четене, която съвпада с предложението на 
Комисията;

2. приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето 
предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени 
промени в това предложение;

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

1 OВ C, , стр. (все още непубликувано в Официален вестник)



PE641.312v01-00 6/6 PR\1189522BG.docx

BG

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Решението се предлага в отговор на искане от Германия да бъде оправомощена 
съгласно член 2, параграф 1 от ДФЕС да измени своето двустранно споразумение с 
Швейцария от 1953 г. относно автомобилния транспорт, с оглед да бъдат разрешени 
каботажните превози по време на предоставянето на международни услуги за 
автобусен превоз на пътници в граничните региони между двете държави. На 
заседанието на Комитета за вътрешен транспорт ЕС – Швейцария през юни 2018 г., 
Швейцария информира Комисията, че също е заинтересована от сключване на такова 
споразумение.

Предложените каботажни превози в рамките на Съюза от превозвачи от трети държави, 
които не притежават лиценз на Общността, засягат функционирането на вътрешния 
пазар на автобусни превози, както е установено в Регламент (ЕО) № 1073/2009. Те 
също така засягат Споразумението за автомобилен превоз между ЕС и Швейцария, 
съгласно което каботажните превози не са разрешени, освен в случай на вече 
съществуващи права в двустранни споразумения между държави членки и Швейцария 
при сключването на посоченото Споразумение (но няма споразумения, в които да са 
били предвидени права на каботаж). Понастоящем само Франция има такова 
споразумение с Швейцария, разрешаващо каботажния превоз (двустранно 
споразумение, изменено през 2007 г.).

Ангажиментите от типа на предвидените от Германия попадат в обхвата на 
изключителната компетентност на Съюза. Въпреки това в съответствие с член 2, 
параграф 1 от ДФЕС Съюзът може да оправомощи държавите членки да действат в 
области, в които има изключителна компетентност. Подобно оправомощаване трябва 
да бъде предоставено от законодателя на Съюза в съответствие със законодателната 
процедура, посочена в член 91 от ДФЕС.

Докладчикът отбелязва, че съгласно предложението на Комисията, разрешението се 
дава, при условие че няма да има дискриминация между превозвачите, установени в 
Съюза, и няма да има нарушаване на конкуренцията. Географският обхват на 
каботажните превози също е строго ограничен, тъй като те ще бъдат разрешени само в 
граничните региони на Германия, посочени в текста на предложението за решение – 
административните райони на Фрайбург и Тюбинген в провинция Баден-Вюртемберг, 
както и административния район на Швабия в Бавария – в хода на предоставянето на 
автобусни превози между Германия и Швейцария.

Докладчикът предлага да се подкрепи предложението на Комисията, тъй като то би 
подобрило трансграничните връзки на обществения транспорт между двете държави, 
би направило пътуването с автобусен транспорт по-достъпно и привлекателно и би 
предоставило по-голям избор на хората, които живеят и работят от двете страни на 
границата.


