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22.3.2019 A8-0204/209

Изменение 209
Georg Mayer, Marco Zanni, Angelo Ciocca, Mario Borghezio, Mara Bizzotto, 
Marie-Christine Arnautu, Giancarlo Scottà, Danilo Oscar Lancini
от името на групата ENF

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

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) В допълнение към изискванията, 
посочени в Регламент (ЕО) 
№ 1071/2009, понастоящем държавите 
членки имат право да наложат и други 
изисквания за достъпа до професията 
автомобилен превозвач. Тази 
възможност не се оказа наложително 
необходима и доведе до различия по 
отношение на достъпа. Поради това 
тя следва да бъде премахната.

(3) В допълнение към изискванията, 
посочени в Регламент (ЕО) 
№ 1071/2009, понастоящем държавите 
членки имат право да наложат и други 
изисквания за достъпа до професията 
автомобилен превозвач.

Or. en
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22.3.2019 A8-0204/210

Изменение 210
Georg Mayer, Marco Zanni, Angelo Ciocca, Mario Borghezio, Mara Bizzotto, 
Marie-Christine Arnautu, Giancarlo Scottà, Danilo Oscar Lancini
от името на групата ENF

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

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Правилата за вътрешен превоз, 
извършван временно в дадена приемаща 
държава членка от превозвачи, 
установени извън съответната държава 
членка („каботаж“), следва да бъдат 
ясни, прости и лесни за прилагане, като 
същевременно се запази като цяло 
степента на либерализация, 
постигната досега.

(13) Правилата за вътрешен превоз, 
извършван временно в дадена приемаща 
държава членка от превозвачи, 
установени извън съответната държава 
членка („каботаж“), следва да бъдат 
ясни, прости и лесни за прилагане.

Or. en

Обосновка

Именно настоящата степен на либерализация доведе до създаването на условия за 
социален дъмпинг и нелоялна конкуренция в сектора на автомобилния транспорт. За 
да се противодейства на експлоатацията, свързана с работната заплата, и да се 
сложи край на унищожаването на дружествата за автомобилен транспорт в 
държавите с високо равнище на заплащане и високи социални стандарти, тази грешка 
трябва да се поправи, а не да се запазва.
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Изменение 211
Georg Mayer, Marco Zanni, Angelo Ciocca, Mario Borghezio, Mara Bizzotto, 
Marie-Christine Arnautu, Giancarlo Scottà, Danilo Oscar Lancini
от името на групата ENF

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

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) За тази цел и за да се улеснят 
проверките и се премахне 
несигурността, следва да се премахне 
ограничаването на броя на каботажните 
превози след международен превоз, 
докато броят на дните, които са на 
разположение за такива превози, 
следва да бъде намален.

(14) За тази цел и за да се улеснят 
проверките и да се премахне 
несигурността, ограничаването на броя 
на каботажните превози след 
международен превоз следва да се 
намали до 2 дни. Срокът на изчакване 
от 7 дни между задължителното 
завръщане в страната на произход и 
следващата поръчка следва да бъде 
задължителен.

Or. en

Обосновка

Каботажът е основният инструмент за социален дъмпинг и нелоялна конкуренция в 
сектора на автомобилния транспорт. За да се сложи край на това положение, 
каботажът трябва да бъде сведен до минимум, като се потвърди забраната 
камионите да изпълняват празни курсове.
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Изменение 212
Georg Mayer, Marco Zanni, Angelo Ciocca, Mario Borghezio, Mara Bizzotto, 
Marie-Christine Arnautu, Giancarlo Scottà, Danilo Oscar Lancini
от името на групата ENF

Доклад A8-0204/2018
Ismail Ertug
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 2Регламент (ЕО) № 1071/2009
Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) в член 3 параграф 2 се заличава; заличава се

Or. en

Обосновка

С оглед на спецификата на вътрешните пазари на всяка държава членка, които често 
се характеризират със свръхпредлагане и където повечето предприятия упражняват 
дейност, без да излизат от границите, не може да се пренебрегне възможността да 
се запазят допълнителни национални изисквания, при положение че са пропорционални 
и недискриминационни. Това изменение е свързано с изменението, с което се заличава 
второто изречение на съображение 3 от предложението.
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22.3.2019 A8-0204/213

Изменение 213
Georg Mayer, Marco Zanni, Angelo Ciocca, Mario Borghezio, Mara Bizzotto, 
Marie-Christine Arnautu, Giancarlo Scottà, Danilo Oscar Lancini
от името на групата ENF

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

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. Последното 
разтоварване по време на каботажен 
превоз се извършва в срок от 2 дни от 
последното разтоварване в приемащата 
държава членка по време на входящия 
международен превоз, със 
задължителен период на изчакване от 
седем дни между задължителното 
завръщане в страната на произход и 
следващата поръчка.

Or. en

(Регламент (ЕО) № 1072/2009)



AM\1180531BG.docx PE621.710v01-00

BG Единство в многообразието BG

Обосновка

Каботажът е основният инструмент за социален дъмпинг и нелоялна конкуренция в 
сектора на автомобилния транспорт. За да се сложи край на това положение, 
каботажът трябва да бъде сведен до минимум, като се потвърди забраната 
камионите да изпълняват празни курсове.


