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17.10.2018 A8-0202/160 

Изменение  160 

Георг Майер, Мари-Кристин Арнотю 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0202/2018 

Кристин Рево д'Алон Бонфоа 

Заплащането на такси от тежкотоварни автомобили за използване на определени 

инфраструктури 

(COM(2017)0275 – C8-0171/2017 – 2017/0114(COD)) 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 3 

Директива 1999/62/ЕО 

Член 7 – параграф 7 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

7. Считано от [датата на 

влизане в сила на настоящата 

директива], държавите членки няма 

да въвеждат такси за ползване за 

леки превозни средства. Таксите за 

ползване, въведени преди тази дата, 

ще отпаднат постепенно до 31 

декември 2027 г. 

заличава се 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

 

17.10.2018 A8-0202/161 

Изменение  161 

Георг Майер, Мари-Кристин Арнотю 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0202/2018 

Кристин Рево д'Алон Бонфоа 

Заплащането на такси от тежкотоварни автомобили за използване на определени 

инфраструктури 

(COM(2017)0275 – C8-0171/2017 – 2017/0114(COD)) 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 4 

Директива 1999/62/ЕО 

Член 7a – параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Доколкото се налагат такси за 

ползване по отношение на леките 

автомобили, ползването на 

инфраструктурата се предлага най-

малко за следните периоди: 10 дни, 

един или два месеца, или и двете, и 

една година. Двумесечният размер не 

трябва да надвишава 30 % от 

годишния размер, месечният размер 

не трябва да надвишава 18 % от 

годишния размер, а 10-дневният 

размер не трябва да надвишава 8 % от 

годишния размер. 

заличава се 

Държавите членки могат също да 

предвидят ползване на 

инфраструктурата за други периоди 

от време. В такива случаи държавите 

членки прилагат ставки, 

съответстващи на принципа на равно 

третиране на ползвателите, като 

вземат предвид всички меродавни 

фактори, по-конкретно годишната 

ставка и ставките за другите 

периоди, посочени в първата алинея, 

установените модели на ползване и 

административните разходи. 

 

По отношение на схемите за такса за  
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ползване, приети преди 31 май 2017 г., 

държавите членки могат да 

поддържат ставки, надхвърлящи 

определените в първа алинея граници, 

които са били в сила преди тази дата, 

и съответно по-високи ставки за 

други периоди на ползване, в 

съответствие с принципа на равното 

третиране. Те обаче се привеждат в 

съответствие с определените в първа 

алинея граници, както и с втора 

алинея, в момента на влизане в сила 

на значително изменени начини за 

събиране на такси, и не по-късно от 1 

януари 2024 г. 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

 

17.10.2018 A8-0202/162 

Изменение  162 

Георг Майер 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0202/2018 

Кристин Рево д'Алон Бонфоа 

Заплащането на такси от тежкотоварни автомобили за използване на определени 

инфраструктури 

(COM(2017)0275 – C8-0171/2017 – 2017/0114(COD)) 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 4 

Директива 1999/62/ЕО 

Член 7a – параграф 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. За микробуси и лекотоварни 

автомобили държавите членки 

спазват разпоредбите на параграф 2 

или параграф 3. Държавите членки 

обаче определят по-високи такси за 

ползване за микробуси и лекотоварни 

автомобили, отколкото за леки 

автомобили, считано най-късно от 1 

януари 2024 г.“; 

заличава се 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

 

17.10.2018 A8-0202/163 

Изменение  163 

Георг Майер, Мари-Кристин Арнотю 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0202/2018 

Кристин Рево д'Алон Бонфоа 

Заплащането на такси от тежкотоварни автомобили за използване на определени 

инфраструктури 

(COM(2017)0275 – C8-0171/2017 – 2017/0114(COD)) 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 6 

Директива 1999/62/ЕО 

Член 7 га 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(6) Вмъква се следният член 7га: заличава се 

‘  

1. Държавите членки могат да 

въведат такса за задръствания на 

всеки участък от своята пътна 

мрежа, който се претоварва, в 

съответствие с изискванията, 

определени в приложение V. Таксата 

за задръствания може да се прилага 

само за тези пътни участъци, които 

редовно са претоварени, и само през 

периодите, в които обикновено са 

претоварени. 

 

2. Държавите членки определят 

пътните участъци и периодите, 

посочени в параграф 1, въз основа на 

обективни критерии, свързани с 

равнището на излагане на пътищата 

и техните околности на 

задръствания, като например 

средните закъснения или дължината 

на опашките. 

 

3. Таксата за задръствания, 

наложена за който и да било участък 

от пътната мрежа, се прилага без 

дискриминация спрямо всички 
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категории превозни средства в 

съответствие със стандартните 

коефициенти на еквивалентност, 

посочени в приложение V. 

4. Таксата за задръствания 

отразява разходите, предизвикани от 

дадено превозно средство за други 

ползватели на пътя и непряко — за 

обществото, но не надхвърля 

максималните нива за отделните 

видове пътища, както са посочени в 

приложение VI. 

 

5. Държавите членки 

установяват подходящи механизми за 

наблюдение на въздействието на 

таксите за задръствания и 

преразглеждане на техния размер. Те 

преразглеждат размера на таксите 

редовно, поне веднъж на три години, 

за да гарантират, че не са по-високи 

от разходите, които задръстванията 

предизвикват в съответната 

държава членка по посочените 

участъци от пътя, за които се 

прилагат.“; 

 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

 

17.10.2018 A8-0202/164 

Изменение  164 

Георг Майер 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0202/2018 

Кристин Рево д'Алон Бонфоа 

Заплащането на такси от тежкотоварни автомобили за използване на определени 

инфраструктури 

(COM(2017)0275 – C8-0171/2017 – 2017/0114(COD)) 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 7 

Директива 1999/62/ЕО 

Член 7 е – параграф 1 а 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1a. При нови трансгранични 

проекти надценки могат да се 

добавят само ако всички държави 

членки, участващи в този проект са 

съгласни. 

заличава се 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

 

17.10.2018 A8-0202/165 

Изменение  165 

Георг Майер, Мари-Кристин Арнотю 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0202/2018 

Кристин Рево д'Алон Бонфоа 

Заплащането на такси от тежкотоварни автомобили за използване на определени 

инфраструктури 

(COM(2017)0275 – C8-0171/2017 – 2017/0114(COD)) 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 8 

Директива 1999/62/ЕО 

Член 7 жа 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(8) вмъква се следният член 7жа:  заличава се 

„Член 7жа  

1. До 31 декември 2021 г. 

държавите членки могат да 

променят таксите за изминато 

разстояние и таксите за ползване за 

леките превозни средства в 

зависимост от екологичните 

характеристики на превозното 

средство. 

 

2. От 1 януари 2022 г. държавите 

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. 

 

3. Когато водач на превозно 

средство или, ако е приложимо, 

превозвач, не може да представи при 

проверка документите на превозното 

средство, необходими за 

удостоверяване на нивата на емисии 

(сертификат за съответствие) 

съгласно Регламент (ЕС) …/…****** 
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на Комисията, държавата членка 

може да приложи такси за изминато 

разстояние или годишни такси за 

ползване до максималния размер. 

4. На Комисията се предоставя 

правомощието да приема делегирани 

актове в съответствие с член 9д за 

изменение на приложение VII с цел 

адаптирането на посочените в него 

условия към техническия прогрес. 

 

_____________ 

****** Регламент (ЕС) 2017/ххх от 

ххх година за допълнение на 

Регламент (ЕО) № 715/2007 на 

Европейския парламент и на Съвета 

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, за изменение на 

Директива 2007/46/ЕО на Европейския 

парламент и на Съвета, Регламент 

(ЕО) № 692/2008 на Комисията и на 

Регламент (ЕС) № 1230/2012 на 

Комисията и за отмяна на Регламент 

(ЕО) № 692/2008 (ОВ L xxx) и 

Директива 2007/46/ЕО на Европейския 

парламент от 5 септември 2007 г. за 

създаване на рамка за одобрение на 

моторните превозни средства и 

техните ремаркета, както и на 

системи, компоненти и отделни 

технически възли, предназначени за 

такива превозни средства (Рамкова 

директива) (OВ L 263, 9.10.2007 г., 

стр. 1.)“; 

 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

 

17.10.2018 A8-0202/166 

Изменение  166 

Георг Майер, Мари-Кристин Арнотю 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0202/2018 

Кристин Рево д'Алон Бонфоа 

Заплащането на такси от тежкотоварни автомобили за използване на определени 

инфраструктури 

(COM(2017)0275 – C8-0171/2017 – 2017/0114(COD)) 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 11 – буква в 

Директива 1999/62/ЕО 

Член 7 й – параграф 4 – първо изречение 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) в параграф 4 първото изречение се 

заменя със следното: 

заличава се 

„Където е икономически 

осъществимо, държавите членки 

налагат и събират такси за външни 

разходи и такси за задръствания чрез 

електронна система, която отговаря 

на изискванията на член 2, параграф 1 

от Директива 2004/52/ЕО.“; 

 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

 

17.10.2018 A8-0202/167 

Изменение  167 

Георг Майер, Мари-Кристин Арнотю 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0202/2018 

Кристин Рево д'Алон Бонфоа 

Заплащането на такси от тежкотоварни автомобили за използване на определени 

инфраструктури 

(COM(2017)0275 – C8-0171/2017 – 2017/0114(COD)) 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 14 – буква б 

Директива 1999/62/ЕО 

Член 9 – параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) добавя се следният параграф 3: заличава се 

"3. Приходите, генерирани от такси 

за задръствания, или паричната 

равностойност на тези приходи, се 

използват за решаване на проблема 

със задръстванията, по-конкретно 

чрез: 

 

a) подпомагане на инфраструктурата 

и услугите на обществения 

транспорт; 

 

б) елиминиране на участъците с 

недостатъчен капацитет по 

трансевропейската пътна мрежа; 

 

в) разработване на алтернативна 

инфраструктура за ползвателите на 

транспорта.“; 

 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0202/168 

Изменение  168 

Георг Майер, Мари-Кристин Арнотю 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0202/2018 

Кристин Рево д'Алон Бонфоа 

Заплащането на такси от тежкотоварни автомобили за използване на определени 

инфраструктури 

(COM(2017)0275 – C8-0171/2017 – 2017/0114(COD)) 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 18 

Директива 1999/62/ЕО 

Член 11 – параграф 2 – буква д 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

д) общия приход от таксите за 

задръствания; 

заличава се 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0202/169 

Изменение  169 

Георг Майер, Мари-Кристин Арнотю 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0202/2018 

Кристин Рево д'Алон Бонфоа 

Заплащането на такси от тежкотоварни автомобили за използване на определени 

инфраструктури 

(COM(2017)0275 – C8-0171/2017 – 2017/0114(COD)) 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 18 

Директива 1999/62/ЕО 

Член 11 – параграф 2 – буква и 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

и) оценка на нивото на 

задръстване на таксуваната мрежа в 

пикови часове въз основа на 

наблюдения на реалното движение, 

извършени над представителен брой 

задръстени пътни участъци на 

съответната мрежа, както и 

развитието му след последния доклад. 

заличава се 

Or. en 


