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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 директива на Европейския парламент и на Съвета за 

оперативната съвместимост на електронни системи за пътно таксуване и за 

улесняване на трансграничния обмен на информация за неплащане на пътни 

такси в Съюза (преработен текст) 

(COM(2017)0280 – C8-0173/2017 – 2017/0128(COD)) 

(Обикновена законодателна процедура – преработка) 

Европейският парламент, 

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до 

Съвета (COM(2017)0280), 

– като взе предвид член 294, параграф 2 и член 91, параграф 1 от Договора за 

функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла 

предложението (C8-0173/2017), 

– като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на 

Европейския съюз, 

– като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет 

от 18 октомври 2017 г.1, 

– след консултация с Комитета на регионите, 

– като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 28 ноември 2001 г. 

относно по-структурирано използване на техниката за преработване на 

нормативни актове2, 

– като взе предвид писмото на комисията по правни въпроси от 24 юли 2017 г. до 

комисията по транспорт и туризъм съгласно член 104, параграф 3 от своя 

правилник, 

– като взе предвид членове 104 и 59 от своя правилник, 

– като взе предвид доклада на комисията по транспорт и туризъм, както и 

становището на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни 

работи (A8-0000/2017), 

A. като има предвид, че съгласно становището на консултативната работна група на 

правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията предложението 

на Комисията не съдържа никакви изменения по същество освен тези, които са 

идентифицирани като такива в предложението, и че по отношение на 

кодификацията на непроменените разпоредби на предишните актове с въпросните 

                                                 
1 Все още непубликувано в Официален вестник. 
2 OВ C 77, 28.3.2002 г., стp. 1. 
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изменения предложението се свежда до обикновена кодификация на 

съществуващите актове, без промяна по същество; 

1. приема изложената по-долу позиция на първо четене, като взема предвид 

препоръките на консултативната работна група на правните служби на 

Европейския парламент, Съвета и 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. 
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Изменение  1 

Предложение за директива 

Съображение 5 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(5) Следва да се премахват 

изкуствените бариери пред действието 

на вътрешния пазар, като обаче се 

позволява на държавите членки и 

на Съюза да въвеждат различни 

политики за пътно таксуване за всички 

типове превозни средства на местно, 

национално или международно ниво. 

Апаратурите, разположени на 

превозните средства, трябва да 

позволяват такива политики за пътно 

таксуване да бъдат въвеждани в 

съответствие с принципите на 

равнопоставеност между гражданите на 

всички държави членки. Оперативната 

съвместимост на електронните системи 

за пътно таксуване на равнището 

на Съюза , следователно, е необходимо 

да се въведе колкото може по-скоро. 

(5) Следва да се премахват 

изкуствените бариери пред действието 

на вътрешния пазар, като обаче се 

позволява на държавите членки и 

на Съюза да въвеждат различни 

политики за пътно таксуване за всички 

типове превозни средства на местно, 

национално или международно ниво. 

Апаратурите, разположени на 

превозните средства, трябва да 

позволяват такива политики за пътно 

таксуване да бъдат въвеждани в 

съответствие с принципите на 

равнопоставеност между гражданите на 

всички държави членки. Оперативната 

съвместимост на електронните системи 

за пътно таксуване на равнището 

на Съюза , следователно, е необходимо 

да се въведе колкото може по-скоро 

като се ограничат, доколкото е 

възможно, разходите на 

управителите на пътни мрежи, 

свързани със съответните 

съоръжения, и разходите за услугата 

за електронно пътно таксуване. 

Or. it 

Обосновка 

Въвеждането на ЕУЕПТ води до редица тежести на равнище съоръжения и на 

равнище услуги, които надхвърлят цената на пътното таксуване. Поради тази 

причина е необходимо постигането на целта за оперативна съвместимост да не 

увеличи значително цените на съществуващите системи за пътно таксуване, 

играейки ролята на обезкуражаващ фактор за въвеждането на услугата. 
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Изменение  2 

Предложение за директива 

Съображение 10 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(10) Приложенията за електронно 

таксуване и съвместните интелигентни 

транспортни системи (СИТС) използват 

сходни технологии и съседни честотни 

ленти за комуникация с малък обхват 

между превозните средства и между 

превозните средства и 

инфраструктурата. В бъдеще трябва да 

бъде изследван потенциалът за сливане 

на електронното пътно таксуване със 

СИТС в радиочестотния обхват 5,9 

GHz, който понастоящем се използва 

от СИТС, след като внимателно бъдат 

оценени разходите, ползите, 

техническите препятствия и 

възможните решения за тях. 

(10) Приложенията за електронно 

таксуване и съвместните интелигентни 

транспортни системи (СИТС) използват 

сходни технологии и съседни честотни 

ленти за комуникация с малък обхват 

между превозните средства и между 

превозните средства и 

инфраструктурата. В бъдеще трябва да 

бъде изследван потенциалът за 

използване на евентуални полезни 

взаимодействия между платформата 

за електронно пътно таксуване и 

съвместните интелигентни 

транспортни системи, като 

внимателно бъдат оценени разходите и 

ползите. 

Or. it 

Обосновка 

Преминаването от настоящата честота 5,8 GHz към честота 5,9 GHz би довело 

освен до твърде дълги преходни периоди и до високи разходи за подмяна на бордовото 

оборудване и наземната инфраструктура. Предвид технологичния напредък 

повторното внедряване на зрели технологии не се оказва твърде ефективно по 

отношение на разходите и ползите. 

 

 

Изменение  3 

Предложение за директива 

Съображение 18 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(18) Тази директива не нарушава 

свободата на държавите членки да 

определят правила, свързани със 

(18) Тази директива не нарушава 

свободата на държавите членки да 

определят правила, свързани със 
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заплащането на пътната инфраструктура 

и с данъчното облагане. 

заплащането на пътната инфраструктура 

и с данъчното облагане. Тя предвижда 

обаче, че оперативно съвместима 

електронна система за пътно 

таксуване ще спомогне за 

изпълнението на целите, определени 

от законодателството на Съюза в 

областта на пътните такси. 

Or. it 

Обосновка 

Без да се засяга принципът на субсидиарност и доброволният характер на ЕУЕПТ, 

въвеждането на такава услуга на европейско равнище би било много важна стъпка 

напред по отношение на оперативната съвместимост на автомобилния транспорт в 

държавите от Съюза 

 

Изменение  4 

Предложение за директива 

Член 2 – параграф 1 – буква д 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

д) „област на електронно събиране 

на пътна такса“ е път, пътна мрежа, 

структура като мост, тунел или ферибот, 

където пътните такси се събират, като се 

използват, изключително или частично, 

автоматични механизми за 

идентификация, напр. комуникация с 

бордовата апаратура в превозното 

средство или автоматично разпознаване 

на регистрационната табела; 

д) „област на електронно събиране 

на пътна такса“ е път, пътна мрежа, 

структура като мост, тунел или ферибот, 

където пътните такси се събират, като се 

използват, изключително или частично, 

автоматични механизми за 

идентификация, напр. комуникация с 

бордовата апаратура в превозното 

средство, евентуално допълнена от 

автоматично разпознаване на 

регистрационната табела; 

Or. it 

Обосновка 

Автоматично разпознаване на регистрационните номера може да се счита за полезен 

инструмент, придружаващ събирането на пътните такси. Въпреки това, 

изключителното използване на тази технология има някои слабости, свързани с 

голямото количество различни регистрационни табели, които ще се идентифицират, 
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и липсата на равнище на стандартизация на системите, четящи регистрационните 

табели, сравнимо с това на технологиите, описани в член 3. 

 

Изменение  5 

Предложение за директива 

Член 2 – параграф 1 – буква о 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

о) „леко превозно средство“ е всяко 

превозно средство, което не е тежко 

превозно средство 

о) „лекo превознo средствo“ е лек 

автомобил, микробус или лекотоварeн 

автомобил. 

Or. it 

 

Изменение  6 

Предложение за директива 

Член 3 – параграф 1 – алинея 1 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Всички нови електронни системи за 

пътно таксуване, които изискват 

монтирането или използването на 

бордова апаратура , за да извършват 

операции по електронно пътно 

таксуване, използват една или повече от 

посочените в приложение IV 
технологии. 

Всички нови електронни системи за 

пътно таксуване, които изискват 

монтирането или използването на 

бордова апаратура , за да извършват 

операции по електронно пътно 

таксуване, използват една или повече от 

следните технологии. 

 а) позициониране чрез спътник; 

 б) мобилни комуникации по стандарт 

GSM-GPRS (справка GSM TS 03.60/23 

060); 

 в) микровълнова технология 5,8 GHz. 

Or. it 

Обосновка 

За списъка на технологиите следва да продължи да се прилага процедурата на 
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съвместно вземане на решение, както е предвидено в Директива 2004/52/ЕО. 

Технологичните решения идентифицират оперативно съвместимите системи и 

следователно спомагат за определяне на приложното поле на директивата. Тъй като 

става въпрос за елемент, който по принцип е от съществено значение, е необходимо 

всички заинтересовани страни да могат да изразят мнението си и да участват в 

процеса на вземане на решения, като по този начин се избягва рискът от частични 

оценки. 

 

Изменение  7 

Предложение за директива 

Член 3 – параграф 1 – алинея 2 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Съществуващите понастоящем 

електронни системи за пътно таксуване, 

които използват различни от изброените 

в приложение IV технологии, се 

привеждат в съответствие с тези 

технологии, ако в тях се внасят 

значителни технологични подобрения 

Съществуващите понастоящем 

електронни системи за пътно таксуване, 

които използват различни от изброените 

в първата алинея на настоящия член 

технологии, се привеждат в 

съответствие с тези технологии, ако в 

тях се внасят значителни технологични 

подобрения 

Or. it 

 

Изменение  8 

Предложение за директива 

Член 3 – параграф 3 – алинея 1 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Доставчиците на ЕУЕПТ предоставят на 

потребителите бордова апаратура, която 

е подходяща за ползване, оперативно 

съвместима и с възможност за 

комуникация с всички системи за 

електронно пътно таксуване, използвани 

в държавите членки, които използват 

технологиите, посочени в 

приложение IV. 

Доставчиците на ЕУЕПТ предоставят на 

потребителите бордова апаратура, която 

е подходяща за ползване, оперативно 

съвместима и с възможност за 

комуникация с всички системи за 

електронно пътно таксуване, използвани 

в държавите членки, които използват 

технологиите, посочени в първата 

алинея на настоящия член. 

Or. it 
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Изменение  9 

Предложение за директива 

Член 3 – параграф 4 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Бордовата апаратура може да 

използва собствените си апаратни 

компоненти и програмно осигуряване, 

да използва други налични в превозно 

средство апаратни компоненти и 

програмно осигуряване, или да използва 

и двете. За целите на комуникацията с 

други апаратни системи, налични в 

превозните средства, бордовата 

апаратура може да използва технологии, 

различни от посочените в 

приложение IV. 

4. Бордовата апаратура може да 

използва собствените си апаратни 

компоненти и програмно осигуряване, 

да използва други налични в превозно 

средство апаратни компоненти и 

програмно осигуряване, или да използва 

и двете. За целите на комуникацията с 

други апаратни системи, налични в 

превозните средства, бордовата 

апаратура може да използва технологии, 

различни от посочените в първата 

алинея на настоящия член. 

Or. it 

 

Изменение  10 

Предложение за директива 

Член 4 – параграф 2 а (нов) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2а. ЕУЕСТ се предоставя чрез 

договорни споразумения между 

доставчиците на услугата и 

структурите, събиращи пътна такса, 

като правилното заплащане на 

дължимата пътна такса се 

гарантира въз основа на тези 

споразумения. 

Or. it 

Обосновка 

Плащането на пътната такса включва дялове от таксите, които структурата, 
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събираща пътна такса, трябва да заплати на държавния бюджет. Тъй като в случая 

с ЕУЕСТ отношенията на структурата, събираща пътна такса, с клиента се 

осъществяват чрез посредничеството на доставчика на услугата, трябва да бъдат 

включени гаранции в договорните отношения между структурата, събираща пътна 

такса, и доставчика на услугата. 

 

Изменение  11 

Предложение за директива 

Член 4 – параграф 3 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. ЕУЕПТ позволява 

интермодалността да се развива без 

неблагоприятни последствия за други 

видове транспорт. 

3. ЕУЕПТ позволява 

интермодалността да се развива, като 

се гарантира спазването на принципа 

„потребителят плаща“, без 

неблагоприятни последствия за други 

видове транспорт. 

Or. it 

Обосновка 

ЕУЕПТ не само дава възможност за развиване на интермодалността, но позволява да 

се спазва принципът „потребителят плаща“ също и при пътния транспорт 

посредством заплащането на пътна такса. 

 

Изменение  12 

Предложение за директива 

Член 6 – параграф 3 а (нов) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 3а. Когато това е необходимо за 

целите на последващи действия по 

отношение на неплащане на пътна 

такса, националното звено за 

контакт може да предоставя на 

заинтересованата структура, 

събираща пътна такса, 

информацията, необходима за 

събирането на неплатените суми. 
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Or. it 

Обосновка 

Успоредно с процедурата на последващите действия, посочена в текста на 

директивата, е необходимо да се предвиди възможността структурата, събираща 

пътна такса, която е засегната от неплащането, да има достъп до информацията, 

събрана от звеното за контакт и необходима за целите на възстановяване на 

пътната такса. 

 

Изменение  13 

Предложение за директива 

Член 10 – параграф 1 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. На Комисията се предоставя 

правомощието да приема делегирани 

актове в съответствие с член 11 за 

изменение на приложения I и IV с цел 

адаптирането им към техническия 

прогрес. 

1. На Комисията се предоставя 

правомощието да приема делегирани 

актове в съответствие с член 11 за 

изменение на приложение I с цел 

адаптирането му към техническия 

прогрес. 

Or. it 

 

Изменение  14 

Предложение за директива 

Приложение ІV 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Списък на технологиите, разрешени 

за използване в електронните 

системи за пътно таксуване за 

извършване на операции по 

електронно пътно таксуване 

заличава се 

1. позициониране чрез спътник;  

2. мобилни комуникации;  

3. микровълнова технология, 

работеща с честота 5,8 GHz. 
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Or. it 

Обосновка 

За списъка на технологиите следва да продължи да се прилага процедурата на 

съвместно вземане на решение, както е предвидено в Директива 2004/52/ЕО. 

Технологичните решения идентифицират оперативно съвместимите системи и по 

този начин спомагат за определяне на приложното поле на директивата. Тъй като 

става въпрос за елемент, който по принцип е от съществено значение, е необходимо 

всички заинтересовани страни да могат да изразят мнението си и да участват в 

процеса на вземане на решения, като по този начин се избягва рискът от частични 

оценки. 
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ 

 

Предложение на Комисията 

 

Предложението на Комисията има за цел да преодолее недостатъците на действащата 

нормативна уредба в областта на европейската услуга за електронно пътно таксуване 

(ЕУЕПТ), като определи условията, необходими за осигуряване на оперативната 

съвместимост на електронните системи за пътно таксуване и улесняване на 

трансграничния обмен на информация относно нарушенията, свързани с неплащането 

на пътни такси в Съюза. 

 

Действащото законодателство в тази област, което включва Директива 2004/52/ЕО за 

оперативната съвместимост на електронни системи за пътно таксуване и Решение 

2009/750/ЕО на Комисията за определяне на Европейската услуга за електронно 

събиране на такса за изминато разстояние и нейните технически елементи, имаше за 

цел да подобри функционирането на пазара чрез предоставяне на услуга, основаваща се 

на бордова апаратура, която може да установи контакт с инфраструктурата на 

държавите, през които преминава потребителят, като по този начин се благоприятства 

създаването на оперативно съвместима система за електронно пътно таксуване на 

равнището на Съюза.  

 

Комисията обаче счита, че действащото законодателство не е постигнало целите си по 

отношение на автоматичното удържане на пътните такси. В конкретния случай 

Комисията установи някои ограничения в действащото законодателство, сред които 

пречките за достъп до пазара за доставчиците на ЕУЕСТ, на които са наложени 

прекалено високи изисквания. На технологично равнище сателитното оборудване все 

още е по-скъпо в сравнение с микровълновите бордови апаратури, но същевременно 

продължаващото разработване на интелигентни транспортни системи (ИТС) налага да 

се разгледа въпросът за евентуални взаимодействия между системите за електронно 

пътно таксуване и ИТС. Освен това Комисията отбелязва липсата на равнището на ЕС 

на правно основание за обмен на данни за регистрацията на превозните средства между 

държавите членки за целите на принудителното събиране на пътни такси.  

 

 

 

Позиция на докладчика 
  

 Докладчикът приветства и подкрепя предложението на Комисията, което 

представлява значително подобряване на настоящото законодателство относно 

ЕУЕПТ. Той предлага редица изменения, които по негово мнение предлагат 

добавена стойност в текста на предложението, с цел пълноценното използване 

на оперативната съвместимост на ЕУЕПТ и гарантиране на ефективността на 

процедурата на прилагане. 

 Докладчикът споделя виждането за необходимостта от ясно и обективно 

определяне на различните доставчици на ЕУЕПТ, които понастоящем са 

определени само в Решение № 2009/750/ЕО, и признава необходимостта от 

съгласуваност с Директива 2017/0114 (COD). 
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 Що се отнася до технологичните аспекти, докладчикът счита този въпрос от 

голямо значение с оглед на създаването на действително оперативно съвместима 

система за електронно пътно таксуване. Поради тази причина се въвеждат 

промени, които подчертават необходимостта да се даде приоритет на 

процедурата за съвместно вземане на решение, за да се включат в процеса на 

вземане на решения всички заинтересовани страни. 

 Що се отнася до събиране на неплатените пътни такси, докладчикът признава 

ограниченията на междуправителствения подход, който действително не е в 

състояние да гарантира трансграничното принудително събиране на пътни 

такси. Във връзка с прилагането докладчикът се ограничава с предлагането на 

някои пояснения в текста, за да стане тази процедура да стане по-ефективна.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ: ПИСМО НА КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ 

D(2017)36120 

 

 

Карима Дели 

Председател на комисията по транспорт и туризъм 

ASP 04F155 

Брюксел 

 

 

 

Относно: Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета 

относно оперативната съвместимост на електронни системи за пътно 

таксуване и улесняване на трансграничния обмен на информация 

относно неплащането на пътни такси в Съюза (преработен текст) 

 (COM(2017)0280 – C8-0173/2017 – 2017/0128(COD)) 

 

 

 

Уважаеми господин Председател, 

 

 

Комисията по правни въпроси разгледа горепосоченото предложение в съответствие с 

член 104 относно преработката, както това е определено в Правилника за дейността на 

Европейския парламент. 

Параграф 3 от този член гласи следното:  

 

„Ако комисията, компетентна по правните въпроси, счита, че предложението не 

води до други промени по същество освен посочените като такива в предложението, 

тя уведомява за това комисията, компетентна по въпроса.  

 

В този случай, в допълнение към условията, установени в членове 169 и 170, в 

комисията, компетентна по въпроса, се допускат само изменения, които се отнасят 

до частите от предложението, които съдържат промени. 

 

Въпреки това, изменения на частите на предложението, които остават непроменени 

в предложението, могат да се допуснат, по изключение и за всеки отделен случай, от 

председателя на комисията, компетентна по въпроса, ако той счита, че това е 

необходимо по наложителни причини, свързани с вътрешната логика на текста, или 

тъй като измененията са неразривно свързани с други допустими изменения. Тези 

причини трябва да се посочат в писмената обосновка на измененията.“ 

 

Съгласно становището на консултативната работна група, съставена от правните 

служби на Парламента, Съвета и Комисията, която разгледа предложението за 

преработване, и в съответствие с препоръките на докладчика, комисията по правни 

въпроси счита, че въпросното предложение не включва никакви изменения по 
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същество, освен посочените като такива в предложението и от консултативната работна 

група, и че по отношение на кодификацията на непроменените разпоредби на 

предишните актове с въпросните изменения предложението се свежда до обикновена 

кодификация на съществуващите текстове, без промяна по същество. 

В заключение, на своето заседание на 7 септември 2017 г. комисията по правни въпроси 

единодушно1 даде препоръка, че комисията по транспорт и туризъм, в качеството си на 

комисия, компетентна по въпроса, може да пристъпи към разглеждане на 

горепосоченото предложение в съответствие с член 104. 

 

 

С уважение, 

 

 

 

 

 

Павел Свобода 

 

 

 

Приложение: Доклад, подписан от председателя на консултативната работна група. 

                                                 
1 Присъстваха следните членове на ЕП: Изабела Адинолфи, Макс Андерсон, Жоел Бержерон, Мари-

Кристин Бутоне, Жан-Мари Кавада, Костас Хрисогонос, Серджо Гаетано Коферати, Ангел Джамбазки, 

Лидия Йоанна Герингер де Оденберг, Мери Хънибол, Силвия-Ивон Кауфман, Жил Льобретон, Антониу 

Мариню и Пинту, Габриел Мато, Андрей Новаков, Юлия Реда, Евелин Регнер, Аксел Фос, Райнер 

Виланд, Тимо Вьолкен, Тадеуш Звефка. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ: СТАНОВИЩЕ НА КОНСУЛТАТИВНАТА РАБОТНА ГРУПА НА 
ПРАВНИТЕ СЛУЖБИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА И 

КОМИСИЯТА 

 

 

 

 

КОНСУЛТАТИВНА РАБОТНА ГРУПА 

НА ПРАВНИТЕ СЛУЖБИ 

Брюксел, 24 юли 2017 г. 

СТАНОВИЩЕ 

 НА ВНИМАНИЕТО НА: ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ 

  СЪВЕТА 

  КОМИСИЯТА 

Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно 

оперативната съвместимост на електронни системи за пътно таксуване и 

улесняване на трансграничния обмен на информация относно неплащането на 

пътни такси в Съюза (преработен текст) 

COM(2017)0280 del 31.5.2017 – 2017/0128(COD) 

Предвид Междуинституционалното споразумение от 28 ноември 2001 г. относно по-

структурирано използване на техниката за преработване на нормативни актове, и по-

специално точка 9 от него, консултативната работна група, съставена от съответните 

правни служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията, проведе свое 

заседание на 21 юни 2017 г. за разглеждане на горепосоченото предложение, внесено от 

Комисията. 

 

В хода на заседанието1, след като разгледа предложението за директива на Европейския 

парламент и на Съвета за преработване на Директива 2004/52/ЕО на Европейския 

парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. за оперативната съвместимост на електронни 

системи за пътно таксуване в Общността, консултативната работна група заключи 

единодушно, че следните елементи е следвало да се отбележат със сивото маркиране, 

използвано по принцип за посочване на промените по същество: 

– в съображение 4 замяната на израза „големите камиони“ с израза „тежките превозни 

средства“; 

– заличаването на съображение 20 от Директива 2004/52/ЕО; 

– в член 4, параграф 6, добавяне на начална дума „Бордовите“; 

 

Разглеждането на предложението позволи на консултативната работна група да 

заключи единодушно, че предложението не съдържа никакви изменения по същество 

освен тези, които са идентифицирани като такива. Работната група заключи също така, 

                                                 
1 Консултативната работна група работи въз основа на текста на предложението на английски, 

който е език на оригинала за разглеждания текст. 
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че по отношение на кодификацията на непроменените разпоредби на предишния акт с 

въпросните съществени изменения предложението се свежда до обикновена 

кодификация на действащия акт, без промяна по същество. 

 

 

 

Ф. ДРЕКСЛЕР   Ю. ЛЕГАЛ   Л. РОМЕРО РЕКЕНА 

Юрисконсулт   Юрисконсулт   Генерален директор 

 

 

 

 


