
 

AM\1157246BG.docx  PE621.702v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

21.6.2018 A8-0206/115 

Изменение  115 

Марита Улвског 

от името на комисията по заетост и социални въпроси 

 

Доклад A8-0206/2018 

Меря Кюльонен 

Изисквания за изпълнение и специфични правила за командироването на водачи в 

сектора на автомобилния транспорт 

COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD) 

Предложение за директива 

Съображение 11 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(11) С оглед да се гарантира 

ефективното и пропорционално 

изпълнение на Директива 96/71/ЕО в 

сектора на автомобилния транспорт, е 

необходимо да се установят 

специфични за сектора правила, 

отразяващи особеностите на силно 

мобилната работна сила в този сектор и 

осигуряващи баланс между социалната 

закрила на водачите и свободата на 

превозвачите да предоставят 

трансгранични услуги. 

(11) С оглед да се гарантира 

ефективното и пропорционално 

изпълнение на Директива 96/71/ЕО в 

сектора на автомобилния транспорт, е 

необходимо да се установят и да се 

засили прилагането на специфични за 

сектора правила, отразяващи 

особеностите на силно мобилната 

работна сила в този сектор и 

осигуряващи баланс между социалната 

закрила на водачите и свободата на 

превозвачите да предоставят 

трансгранични услуги. 

Or. en 
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21.6.2018 A8-0206/116 

Изменение  116 

Марита Улвског 

от името на комисията по заетост и социални въпроси 

 

Доклад A8-0206/2018 

Меря Кюльонен 

Изисквания за изпълнение и специфични правила за командироването на водачи в 

сектора на автомобилния транспорт 

COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD) 

Предложение за директива 

Съображение 12 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(12) Такива балансирани критерии 

следва да са въз основа на концепция 

за достатъчна връзка на даден водач с 

територията на приемащата 

държава членка. Поради това следва 

да се установи времеви праг, над 

който за международните превози да 

се прилагат минималната ставка на 

заплащане и минималният размер на 

платения годишен отпуск в 

приемащата държава членка. Този 

времеви праг не следва да се прилага за 
каботажни превози, определени в 

Регламент (ЕО) № 1072/200918 и 

Регламент (ЕО) № 1073/200919, тъй като 

превозът се извършва изцяло в една 

приемаща държава членка. Вследствие 

на това правилата на приемащата 

държава членка за минималната ставка 

на заплащане и за минималния размер 

на платения годишен отпуск следва да 

се прилагат за каботажа независимо от 

честотата и продължителността на 

превозите, извършени от даден водач. 

(12) Каботажните превози, 

определени в Регламент (ЕО) 

1072/200918 и Регламент (ЕО) 

1073/200919, представляват 

предоставяне на услуги, уредено в 

Директива 96/71/EО, тъй като превозът 

се извършва изцяло в друга държава 

членка. Вследствие на това правилата на 

приемащата държава членка за 

минималната ставка на възнаграждение 

и за минималния размер на платения 

годишен отпуск следва да се прилагат за 

каботажа независимо от честотата и 

продължителността на превозите, 

извършени от даден водач. 

__________________ __________________ 

18 Регламент (ЕО) № 1072/2009 на 

Европейския парламент и на Съвета от 

21 октомври 2009 г. относно общите 

18 Регламент (ЕО) № 1072/2009 на 

Европейския парламент и на Съвета от 

21 октомври 2009 г. относно общите 
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правила за достъп до пазара на 

международни автомобилни превози на 

товари (ОВ L 300, 14.11.2009 г., стр. 72). 

правила за достъп до пазара на 

международни автомобилни превози на 

товари (ОВ L 300, 14.11.2009 г., стр. 72). 

19 Регламент (ЕО) № 1073/2009 на 

Европейския парламент и на Съвета от 

21 октомври 2009 г. относно общите 

правила за достъп до международния 

пазар на автобусни превози и за 

изменение на Регламент (ЕО) 

№ 561/2006 (ОВ L 300, 14.11.2009 г., 

стр. 88). 

19 Регламент (ЕО) № 1073/2009 на 

Европейския парламент и на Съвета от 

21 октомври 2009 г. относно общите 

правила за достъп до международния 

пазар на автобусни превози и за 

изменение на Регламент (ЕО) 

№ 561/2006 (ОВ L 300, 14.11.2009 г., 

стр. 88). 

Or. en 
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21.6.2018 A8-0206/117 

Изменение  117 

Марита Улвског 

от името на комисията по заетост и социални въпроси 

 

Доклад A8-0206/2018 

Меря Кюльонен 

Изисквания за изпълнение и специфични правила за командироването на водачи в 

сектора на автомобилния транспорт 

COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD) 

Предложение за директива 

Съображение 13 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(13) С оглед да се осигури 

ефективното и ефикасно изпълнение 

на специфичните за сектора правила 

относно командироването на 

работници и да се избегнат 

непропорционални административни 

тежести за чуждестранните превозвачи, 

в сектора на автомобилния транспорт 

следва да бъдат установени специфични 

административни изисквания и 

изисквания за контрол с възползване в 

пълна степен от инструменти за 

контрол, като например цифровия 

тахограф. 

(13) За да се въведат ясни, 

специфични за сектора правила 

относно командироването на 

работници, произтичащи от 

Директива 96/71/ЕО [изменена с COD 

2016/0070] и Директива 2014/67/ЕС, 

както и за да се осигури тяхното 

ефективно и ефикасно изпълнение и да 

се избегнат непропорционални 

административни тежести за 

чуждестранните превозвачи, в сектора 

на автомобилния транспорт следва да 

бъдат установени разработени от 

Комисията стандартизирани 

формуляри и по-малък брой 
специфични административни 

изисквания и изисквания за контрол с 

възползване в пълна степен от 

инструменти за контрол, като например 

Информационната система за 

вътрешния пазар (ИСВП), портала на 

ГНСС (глобалната навигационна 

спътникова система) за 

автомобилния транспорт и 

интелигентни тахографи.. 

Or. en 
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21.6.2018 A8-0206/118 

Изменение  118 

Марита Улвског 

от името на комисията по заетост и социални въпроси 

 

Доклад A8-0206/2018 

Меря Кюльонен 

Изисквания за изпълнение и специфични правила за командироването на водачи в 

сектора на автомобилния транспорт 

COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD) 

Предложение за директива 

Съображение 13 a (ново) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (13a) Практики, при които 

дружествата майки в една държава 

членка получават по-голямата част 

от печалбата, а на спомагателните 

транспортни дружества в други 

държави членки се оставят 

ограничени ресурси, въпреки че те 

генерират по-голямата част от 

оборота от транспортната дейност, 

може да доведе до 

неравнопоставеност и несъразмерно 

прехвърляне на печалби между 

държавите членки и следва да се 

избягва. Отрицателна социална 

последици от такива практики е, че 

доходите на водачите в държавите 

членки, в които извършват дейност 

дъщерните дружества, се задържат 

на по-ниско равнище. За да се 

противодейства на евентуална 

нелоялна конкуренция в сектора на 

автомобилния транспорт, такива 

практики следва да бъдат подробно 

анализирани с цел да се избягват. 

Or. en 
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21.6.2018 A8-0206/119 

Изменение  119 

Марита Улвског 

от името на комисията по заетост и социални въпроси 

 

Доклад A8-0206/2018 

Меря Кюльонен 

Изисквания за изпълнение и специфични правила за командироването на водачи в 

сектора на автомобилния транспорт 

COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD) 

Предложение за директива 

Съображение 13 б (ново) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (13б) За да се гарантира пълно 

спазване на социалното 

законодателство, до създаването на 

Европейския орган по труда 

компетентните надзорни органи 

следва да имат достъп до 

Информационната система за 

вътрешния пазар и портала на 

глобалната навигационна спътникова 

система и да проверяват всички 

данни, предавани чрез тях. 

Or. en 
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21.6.2018 A8-0206/120 

Изменение  120 

Марита Улвског 

от името на комисията по заетост и социални въпроси 

 

Доклад A8-0206/2018 

Меря Кюльонен 

Изисквания за изпълнение и специфични правила за командироването на водачи в 

сектора на автомобилния транспорт 

COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD) 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 3 – буква а 

Директива 2006/22/ЕО 

Член 2 – параграф 1 – алинея 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Тези проверки включват ежегодно 

голяма и представителна извадка от 

мобилни работници, водачи на превозни 

средства, предприятия и превозни 

средства, попадащи в обхвата на 

Регламент (ЕО) № 561/2006, Регламент 

(ЕС) № 165/2014, както и мобилни 

работници и водачи на превозни 

средства, попадащи в обхвата на 

Директива 2002/15/ЕО. 

Тези проверки включват ежегодно 

голяма и представителна извадка от 

мобилни работници, водачи на превозни 

средства, предприятия и превозни 

средства от всички транспортни 

категории, попадащи в обхвата на 

Регламент (ЕО) № 561/2006, Регламент 

(ЕС) № 165/2014, както и мобилни 

работници и водачи на превозни 

средства, попадащи в обхвата на 

Директива 2002/15/ЕО; 

Or. en 
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21.6.2018 A8-0206/121 

Изменение  121 

Марита Улвског 

от името на комисията по заетост и социални въпроси 

 

Доклад A8-0206/2018 

Меря Кюльонен 

Изисквания за изпълнение и специфични правила за командироването на водачи в 

сектора на автомобилния транспорт 

COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD) 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 4 

Директива 2006/22/ЕО 

Член 6 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Проверките в помещенията се 

планират в светлината на минал опит 

във връзка с различните видове 

транспорт и предприятия. Те се 

извършват също така, ако се установят 

сериозни нарушения на Регламент (ЕО) 

№ 561/2006 или Регламент (ЕС) 

№ 165/2014, или Директива 2002/15/ЕО 

по пътищата. 

1. Проверките в помещенията се 

планират в светлината на минал опит 

във връзка с различните видове 

транспорт и предприятия. Те се 

извършват също така, ако при пътна 

проверка се установят сериозни 

нарушения на Регламент (ЕО) 

№ 561/2006 или Регламент (ЕС) 

№ 165/2014, или Директива 2002/15/ЕО 

по отношение на максималната 

седмична и дневна продължителност 

на работното време и изискванията, 

свързани с паузите, периодите на 

почивка и нощния труд. 

Or. en 
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21.6.2018 A8-0206/122 

Изменение  122 

Марита Улвског 

от името на комисията по заетост и социални въпроси 

 

Доклад A8-0206/2018 

Меря Кюльонен 

Изисквания за изпълнение и специфични правила за командироването на водачи в 

сектора на автомобилния транспорт 

COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD) 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 6 – буква а 

Директива 2006/22/ЕО 

Член 8 – параграф 1 – буква б 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) при мотивирано искане от 

държава членка в индивидуални случаи. 

б) при конкретно искане от 

държава членка в индивидуални случаи. 

Or. en 
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21.6.2018 A8-0206/123 

Изменение  123 

Марита Улвског 

от името на комисията по заетост и социални въпроси 

 

Доклад A8-0206/2018 

Меря Кюльонен 

Изисквания за изпълнение и специфични правила за командироването на водачи в 

сектора на автомобилния транспорт 

COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD) 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 7 – буква а 

Директива 2006/22/ЕО 

Член 9 – параграф 1 – алинея 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Комисията установява чрез актове за 

изпълнение обща формула за 

изчисляване на степента на риска за 

предприятията, в която се отчитат 

броят, степента на сериозност и 

честотата на възникване на нарушения, 

както и резултатите от проверки, при 

които не е установено нарушение, и 

дали дадено предприятие за 

автомобилни превози използва 

интелигентен тахограф съгласно 

глава ІІ от Регламент (ЕС) № 165/2014 

на всички свои превозни средства. 

Тези актове за изпълнение се приемат в 

съответствие с процедурата по 

разглеждане, посочена в член 12, 

параграф 2 от настоящата директива. 

Комисията установява чрез актове за 

изпълнение обща формула за 

изчисляване на степента на риска за 

предприятията, в която се отчитат 

броят, степента на сериозност и 

честотата на възникване на нарушения, 

както и резултатите от проверки, при 

които не е установено нарушение. Тези 

актове за изпълнение се приемат в 

съответствие с процедурата по 

разглеждане, посочена в член 12, 

параграф 2 от настоящата директива. 

Or. en 
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21.6.2018 A8-0206/124 

Изменение  124 

Марита Улвског 

от името на комисията по заетост и социални въпроси 

 

Доклад A8-0206/2018 

Меря Кюльонен 

Изисквания за изпълнение и специфични правила за командироването на водачи в 

сектора на автомобилния транспорт 

COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD) 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 7 – буква в 

Директива 2006/22/ЕО 

Член 9 – параграф 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. За да се улесни извършването на 

целенасочени пътни проверки, към 

момента на проверката всички 

компетентни контролни органи на 

съответната държава членка трябва 

да имат достъп до данните, съдържащи 

се в националните системи за 

класифициране на риска. 

4. За да се улесни извършването на 

целенасочени пътни проверки, към 

момента на проверката всички 

компетентни контролни органи на 

държавите членки имат достъп до 

данните, съдържащи се в националните 

системи за класифициране на риска. 

Or. en 

 

 


