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BG Единство в многообразието BG

21.3.2019 A8-0204/146

Изменение 146
Карима Дели
от името на комисията по транспорт и туризъм

Доклад A8-0204/2018
Исмаил Ертуг
Адаптиране към развитието в сектора на автомобилния транспорт
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 11 – буква а) – подточка ii)
Регламент (ЕО) № 1071/2009
Член 16 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

„Държавите членки могат да решат дали 
да съхраняват в отделни регистри 
данните, посочени в първа алинея, 
букви д) — й). В такъв случай всички 
компетентни органи на въпросната 
държава членка имат пряк достъп или 
достъп при поискване до съответните 
данни. Поисканата информация се 
предоставя в срок от пет работни дни след 
получаване на искането. Данните, 
посочени в първа алинея, букви а) — г), 
са публично достъпни съгласно 
съответните разпоредби относно защитата 
на личните данни. 

„Държавите членки могат да решат дали 
да съхраняват в отделни регистри 
данните, посочени в първа алинея, 
букви д)—й). В такъв случай всички 
компетентни органи на въпросната 
държава членка имат пряк достъп или 
достъп при поискване до съответните 
данни. Поисканата информация се 
предоставя в срок от пет работни дни след 
получаване на искането. Данните, 
посочени в първа алинея, букви а)—г), са 
публично достъпни съгласно съответните 
разпоредби относно защитата на личните 
данни. 

Във всеки случай органи, различни от 
компетентните органи, имат достъп до 
данните, посочени в първа алинея, 
букви д) — й), само ако надлежно са им 
предоставени правомощия за надзор и 
налагане на наказания в сектора на 
автомобилните превози и ако 
служителите им са положили клетва или 
по друг начин са официално задължени да 
пазят тайна.“; 

Във всеки случай органи, различни от 
компетентните органи, имат достъп до 
данните, посочени в първа алинея, 
букви д)—й), само ако надлежно са им 
предоставени правомощия за надзор и 
налагане на наказания в сектора на 
автомобилните превози и ако 
служителите им са положили клетва или 
по друг начин са официално задължени да 
пазят тайна.

За целите на член 14а от Регламент 
(ЕО) № 1072/2009, данните, посочени в 
буква й), се предоставят при 
поискване на изпращачи, спедитори, 
изпълнители и подизпълнители.“;



AM\1180532BG.docx PE621.710v01-00

BG Единство в многообразието BG

Or. en



AM\1180532BG.docx PE621.710v01-00

BG Единство в многообразието BG

21.3.2019 A8-0204/147

Изменение 147
Карима Дели
от името на комисията по транспорт и туризъм

Доклад A8-0204/2018
Исмаил Ертуг
Адаптиране към развитието в сектора на автомобилния транспорт
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 11 – буква б а (нова)
Регламент (ЕО) № 1071/2009
Член 16 – параграф 5

Текст в сила Изменение

ба) параграф 5 се заменя със 
следното:

5. Без да се засягат параграфи 1 и 2, 
държавите-членки вземат всички 
необходими мерки за осигуряване на 
взаимно свързване и достъп до 
националните електронни регистри в 
Общността чрез националните звена 
за контакт, определени в член 18.  В 
срок до 31 декември 2012 г. се 
осигурява достъп и взаимно свързване 
чрез национални звена за контакт, 
така че компетентен орган в която и 
да е държава-членка да може да 
извършва справки в националния 
електронен регистър на всяка 
държава-членка.

„5. С цел повишаване на 
ефективността на трансграничното 
осигуряване на изпълнението, 
държавите членки гарантират, че 
националните електронни регистри са 
взаимосвързани и оперативно 
съвместими в целия Съюз 
посредством Европейския регистър на 
предприятията за автомобилни 
превози (ERRU), посочен в Регламент 
за изпълнение (ЕС) 2016/480 на 
Комисията, така че данните, посочени 
в параграф 2, да са пряко достъпни за 
всички компетентни правоприлагащи 
органи и контролни органи на всички 
държави членки в реално време.“

Or. en

Обосновка

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/ALL/?uri=celex%3A32009R1071)
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21.3.2019 A8-0204/148

Изменение 148
Карима Дели
от името на комисията по транспорт и туризъм

Доклад A8-0204/2018
Исмаил Ертуг
Адаптиране към развитието в сектора на автомобилния транспорт
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 11 – буква б б (нова)
Регламент (ЕО) № 1071/2009
Член 16 – параграф 6

Текст в сила Изменение

бб) параграф 6 се заменя със 
следното:

6. Общите правила относно 
прилагането на параграф 5, като 
формат на обменяните данни, 
технически процедури за електронна 
справка в националните електронни 
регистри на други държави-членки и 
насърчаване на оперативната 
съвместимост на тези регистри с 
други свързани бази данни, се приемат 
от Комисията в съответствие с 
процедурата по консултиране, 
посочена в член 25, параграф 2, за 
първи път преди 31 декември 2010 г.  
Тези общи правила определят органа, 
който е отговорен за достъпа, по-
нататъшното използване и 
актуализиране на данните след 
предоставяне на достъп до данните, и 
за тази цел включват правила относно 
регистрирането и проследяването на 
данните.

„6. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 24а за 
установяване и актуализиране на 
общи правила, които да гарантират, 
че националните електронни регистри 
са изцяло взаимосвързани и 
оперативно съвместими по такъв 
начин, че компетентен или 
контролен орган в която и да е 
държава членка има възможност за 
пряк достъп в реално време до 
националния електронен регистър на 
всяка държава членка, както е 
посочено в параграф 5. Тези общи 
правила включват правила относно 
формата на обменяните данни, 
техническите процедури за 
електронна справка в националните 
електронни регистри на други 
държави членки и оперативната 
съвместимост на тези регистри, 
както и конкретни правила относно 
достъпа, регистрирането и 
проследяването на данните.“;
“
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Обосновка

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/ALL/?uri=celex%3A32009R1071)



AM\1180532BG.docx PE621.710v01-00

BG Единство в многообразието BG

21.3.2019 A8-0204/149

Изменение 149
Карима Дели
от името на комисията по транспорт и туризъм

Доклад A8-0204/2018
Исмаил Ертуг
Адаптиране към развитието в сектора на автомобилния транспорт
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 12
Регламент (ЕО) № 1071/2009
Член 18 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки определят 
национално звено за контакт, което 
да отговаря за обмена на информация 
с останалите държави членки 
относно прилагането на настоящия 
регламент. Държавите членки 
съобщават на Комисията 
наименованията и адресите на 
своите национални звена за контакт 
до 31 декември 2018 г.  Комисията 
съставя списък с всички звена за 
контакт и го предава на държавите 
членки. Държавите членки незабавно 
съобщават на Комисията всички 
промени във връзка със звената за 
контакт.

1. Компетентните органи на 
държавите членки си сътрудничат 
тясно помежду си и си предоставят 
своевременно взаимна помощ и всяка 
друга полезна информация, за да се 
улесни прилагането и осигуряването 
на изпълнението на настоящия 
регламент.

Or. en
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21.3.2019 A8-0204/150

Изменение 150
Карима Дели
от името на комисията по транспорт и туризъм

Доклад A8-0204/2018
Исмаил Ертуг
Адаптиране към развитието в сектора на автомобилния транспорт
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 12
Регламент (ЕО) № 1071/2009
Член 18 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1 а. За целите на параграф 1 
административното 
сътрудничество, предвидено в 
настоящия член, се осъществява 
посредством Информационната 
система за вътрешния пазар (ИСВП), 
създадена с Регламент (ЕС) 
№ 1024/2012 на Европейския 
парламент и на Съвета1а, която 
предоставя възможност на всички 
оператори да подават данни на своя 
собствен език.
__________________
1а Регламент (ЕС) № 1024/2012 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 25 октомври 2012 г. относно 
осъществяването на 
административно сътрудничество 
посредством Информационната 
система за вътрешния пазар и за 
отмяна на Решение 2008/49/ЕО на 
Комисията („Регламент за ИСВП“) 
(ОВ L 316, 14.11.2012 г., стр. 1).

Or. en



AM\1180532BG.docx PE621.710v01-00

BG Единство в многообразието BG

21.3.2019 A8-0204/151

Изменение 151
Карима Дели
от името на комисията по транспорт и туризъм

Доклад A8-0204/2018
Исмаил Ертуг
Адаптиране към развитието в сектора на автомобилния транспорт
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 12
Регламент (ЕО) № 1071/2009
Член 18 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки отговарят на 
исканията на информация от всички 
компетентни органи на другите държави 
членки и когато е необходимо, 
извършват проверки, инспекции и 
разследвания относно спазването на 
изискването, установено в член 3, 
параграф 1, буква а), от автомобилните 
превозвачи, установени на тяхна 
територия. Исканията на информация от 
компетентните органи на държавите 
членки са обосновани. За тази цел 
исканията включват надеждни 
индикации за евентуални нарушения на 
член 3, параграф 1, буква а).

3. Държавите членки отговарят на 
исканията на информация от всички 
компетентни органи на другите държави 
членки и извършват проверки, 
инспекции и разследвания относно 
спазването на изискването, установено в 
член 3, параграф 1, буква а), от 
автомобилните превозвачи, установени 
на тяхна територия. Исканията за 
информация от компетентните органи 
на държавите членки са надлежно 
обосновани и разяснени. За тази цел 
исканията включват надеждни 
индикации за евентуални нарушения на 
член 3, параграф 1, буква а).

Or. en
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BG Единство в многообразието BG

21.3.2019 A8-0204/152

Изменение 152
Карима Дели
от името на комисията по транспорт и туризъм

Доклад A8-0204/2018
Исмаил Ертуг
Адаптиране към развитието в сектора на автомобилния транспорт
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 12
Регламент (ЕО) № 1071/2009
Член 18 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Когато запитаната държава 
членка счита, че искането не е 
достатъчно обосновано, тя информира 
за това запитващата държава членка в 
срок до десет работни дни. 
Запитващата държава членка 
допълнително обосновава искането. 
Когато това не е възможно, искането 
може да бъде отхвърлено от държавата 
членка.

4. Когато запитаната държава 
членка счита, че искането не е 
достатъчно обосновано, тя информира 
за това запитващата държава членка в 
срок до пет работни дни. Запитващата 
държава членка допълнително 
обосновава искането. Когато това не е 
възможно, искането може да бъде 
отхвърлено от държавата членка.

Or. en
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BG Единство в многообразието BG

21.3.2019 A8-0204/153

Изменение 153
Карима Дели
от името на комисията по транспорт и туризъм

Доклад A8-0204/2018
Исмаил Ертуг
Адаптиране към развитието в сектора на автомобилния транспорт
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 12
Регламент (ЕО) № 1071/2009
Член 18 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Когато е трудно или невъзможно 
да се изпълни искане на информация 
или да се извършат проверки, 
инспекции или разследвания, 
въпросната държава членка информира 
за това запитващата държава членка в 
срок до десет работни дни, като 
посочва причините. Съответните 
държави членки провеждат 
обсъждане помежду си с оглед 
намиране на решение за всички 
възникнали затруднения.

5. Когато е трудно или невъзможно 
да се изпълни искане на информация 
или да се извършат проверки, 
инспекции или разследвания, 
въпросната държава членка информира 
за това запитващата държава членка в 
срок до пет работни дни, като 
обосновава надлежно това 
затруднение или невъзможност. 
Съответните държави членки си 
сътрудничат помежду си с оглед 
намиране на решение за всички 
възникнали затруднения. В случай на 
евентуални трайни проблеми при 
обмена на информация или постоянен 
отказ за предоставяне на информация 
без надлежна обосновка, Комисията, 
след като бъде информирана и след 
консултация със съответната 
държава членка, може да предприеме 
всички необходими мерки за 
коригиране на положението.

Or. en
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21.3.2019 A8-0204/154

Изменение 154
Карима Дели
от името на комисията по транспорт и туризъм

Доклад A8-0204/2018
Исмаил Ертуг
Адаптиране към развитието в сектора на автомобилния транспорт
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 12
Регламент (ЕО) № 1071/2009
Член 18 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. В отговор на искания съгласно 
параграф 3 държавите членки 
предоставят исканата информация и 
извършват необходимите проверки, 
инспекции и разследвания в срок от 
двадесет и пет работни дни от 
получаването на искането, освен ако са 
информирали запитващата държава 
членка, че искането не е достатъчно 
обосновано или че не е възможно да 
бъде изпълнено, или за затруднения в 
съответствие с параграфи 4 и 5.

6. В отговор на искания съгласно 
параграф 3 държавите членки 
предоставят исканата информация и 
извършват необходимите проверки, 
инспекции и разследвания в срок от 
петнадесет работни дни от 
получаването на искането, освен ако по 
взаимно съгласие между 
заинтересованите държави членки не 
е договорен друг срок или освен ако те 
не са информирали запитващата 
държава членка, че искането не е 
достатъчно обосновано или че не е 
възможно да бъде изпълнено, или за 
затруднения в съответствие с 
параграфи 4 и 5, и не е намерено 
разрешение за тези затруднения.

Or. en
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BG Единство в многообразието BG

21.3.2019 A8-0204/155

Изменение 155
Карима Дели
от името на комисията по транспорт и туризъм

Доклад A8-0204/2018
Исмаил Ертуг
Адаптиране към развитието в сектора на автомобилния транспорт
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 12 a (нова)
Регламент (ЕО) № 1071/2009
Член 18 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

12а) вмъква се следният член 18a:
„Член 18a
Съпътстващи мерки
1. Държавите членки 
предприемат съпътстващи мерки, за 
да разработват, улесняват и 
насърчават обмените между 
длъжностните лица, отговарящи за 
административното сътрудничество 
и за оказването на взаимопомощ 
между държавите членки, както и 
служителите, отговарящи за 
наблюдението на спазването и за 
осигуряването на изпълнението на 
приложимите разпоредби на 
настоящия регламент.
2. Комисията предоставя 
техническа и друга подкрепа с цел 
допълнително подобряване на 
административното сътрудничество 
и повишаване на взаимното доверие 
между държавите членки, 
включително чрез насърчаване на 
обмена на длъжностни лица и 
съвместни програми за обучение, 
както и чрез разработване, улесняване 
и насърчаване на инициативи за 
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разпространение на най-добрите 
практики. Комисията може, без да се 
засягат прерогативите на 
Европейския парламент и на Съвета в 
бюджетната процедура, да използва 
наличните инструменти за 
финансиране с цел допълнително 
засилване на изграждането на 
капацитет и на административното 
сътрудничество между държавите 
членки.
3. Държавите членки създават 
програма за партньорски проверки, в 
която следва да участват всички 
компетентни правоприлагащи органи, 
като се осигурява подходяща ротация 
на проверяващите и на проверяваните 
компетентни правоприлагащи органи. 
Държавите членки уведомяват 
Комисията за тези програми на всеки 
две години, като част от доклада за 
дейността на компетентните 
органи, посочен в член 26.“;

Or. en


