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Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – точка 5 – буква а 

Регламент (ЕО) № 1072/2009 

Член 8 – параграф 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. След доставката на товарите, 

превозвани при входящия 

международен превоз от друга държава 

членка или от трета държава в 

приемаща държава членка, на 

посочените в параграф 1 превозвачи на 

товари се разрешава да извършват 

каботажни превози в приемащата 

държава членка или в съседни държави 

членки с едно и също превозно средство 

или — в случай на състав от превозни 

средства — с моторното превозно 

средство от състава. Последното 

разтоварване по време на каботажен 

превоз се извършва в срок от 5 дни от 

последното разтоварване в приемащата 

държава членка по време на входящия 

международен превоз.; 

2. След доставката на товарите, 

превозвани при входящия 

международен превоз от друга държава 

членка или от трета държава в 

приемаща държава членка, на 

посочените в параграф 1 превозвачи на 

товари се разрешава да извършват 

каботажни превози в приемащата 

държава членка или в съседни държави 

членки с едно и също превозно средство 

или — в случай на състав от превозни 

средства — с моторното превозно 

средство от състава, по обратния път 

към държавата членка на 

установяване на превозвача на 

товари. Последното разтоварване по 

време на каботажен превоз се извършва 

в срок от седем дни от последното 

разтоварване в приемащата държава 

членка по време на входящия 

международен превоз, при условие че 

това е предвидено в договор за 

извършване на превози; 

 В срока, посочен в първа алинея, 

превозвачите на товари могат да 

извършват каботажни превози в 

дадена държава членка, при условие че 

техният престой в съответната 

държава членка не надвишава 48 часа 

след влизането на територията на 
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тази държава членка. 

 2a. След изтичането на петдневния 

срок, посочен в параграф 2, алинея 

първа, на даден превозвач на товари не 

се разрешава да извършва каботажни 

превози в същата приемаща държава 

членка със същото превозно средство 

или — в случай на състав от превозни 

средства — с моторното превозно 

средство от състава, до изтичане на 

срока от 72 часа след завръщането на 

моторното превозно средство в 

държавата членка на установяване на 

превозвача на товари и докато това 

моторно превозно средство не е 

извършило нов международен превоз, 

започващ от държавата членка на 

установяване на превозвача. 

 2б. В случай че превозното средство 

не е оборудвано с интелигентен 

тахограф, държавите членки могат 

да изискват ясни доказателства, че 

разпоредбите, посочени в параграфи 2 

и 2а, са били изпълнени. 

Or. en 
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Предложение за регламент 

Съображение 8 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(8) Предвид значението на лоялната 

конкуренция на пазара при оценката на 

добрата репутация на ръководителите 

на транспортната дейност и 

предприятията за превози следва да се 

вземат предвид нарушенията на 

правилата на Съюза, свързани с този 

въпрос. Предоставянето на правомощия 

на Комисията да определя степента на 

тежест на съответните нарушения 

следва да бъде съответно изяснено. 

(8) Предвид значението на лоялната 

конкуренция на пазара при оценката на 

добрата репутация на ръководителите 

на транспортната дейност и 

предприятията за превози следва да се 

вземат предвид нарушенията на 

правилата на Съюза, свързани с този 

въпрос. Предоставянето на правомощия 

на Комисията да определя степента на 

тежест на съответните нарушения 

следва да бъде съответно изяснено. 

8a. За да се гарантира, че правилата 

за достъпа до професията 

автомобилен превозвач и за достъпа 

до транспортния пазар се прилагат 

по ефективен начин, Европейската 

агенция за сухопътен транспорт 

следва да отговаря за инспектиране и 

налагане на спазването на правилата. 

Тя следва също така да предоставя 

оперативна и правна помощ на 

държавите членки с цел налагане на 

спазването на социалното 

законодателство и извършване на 

общоевропейски проверки. 

Европейската агенция за сухопътен 

транспорт следва да отговаря за 

наблюдението на Европейския 

регистър на предприятията за 

автомобилни превози. 

Or. en 
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