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BG Единство в многообразието BG 

21.6.2018 A8-0206/136 

Изменение  136 

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 2 – параграф 4 д (нов) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 4д. За целите на преценката 

относно това дали са изпълнени 

разпоредбите на Директива 96/71/ЕО 

и Директива 2014/67/ЕС 

компетентните органи на 

приемащата държава членка 

проверяват следното по време на 

пътните проверки: 

 а)  данните от тахографа от 

текущия ден и от предходните 56 

дни; 

 б)  електронните товарителници 

от текущия ден и от предходните 56 

дни; 

 в)  документите, посочени в 

параграф 4а, букви а), б) и в). 

 Органите, осъществяващи пътните 

проверки, предават цялата 

информация, посочена в предходния 

параграф, на компетентните органи 

на държавата членка, отговаряща за 

оценяването на съответствието с 

Директива 96/71/ЕО и Директива 

2014/67/ЕС. 

 За да улеснят изпълнението на 

настоящата директива, 

компетентните органи на 

държавите членки си сътрудничат 
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посредством взаимна помощ и 

всякаква относима информация при 

спазване на условията, предвидени в 

Директива 2014/67/ЕС и в Регламент 

(ЕО) № 1071/2009. 

 С цел повишаване на ефективността 

на трансграничното изпълнение и на 

целенасочените проверки държавите 

членки предоставят достъп в реално 

време на всички съответни 

оправомощени проверяващи органи до 

ИСВП, до националните електронни 

регистри, създадени с Регламент (ЕО) 

№ 1071/2009, до обикновените 

декларации за командироване, 

посочени в параграф 4 от настоящия 

член, и до всички други относими бази 

данни. 

Or. en 

Обосновка 

Командироването на работници не може изцяло да бъде проверено на пътя, тъй като 

пътните контролни органи не разполагат с основната компетентност и познанията, 

необходими за оценка на командировките. Пътните проверки обаче могат да играят 

ключова роля в прилагането на правилата за командироване на работници в 

автомобилния транспорт, ако са адекватно съчетани с извършването на проверки от 

страна на транспортните органи и органите по труда. Поради това пътните 

проверки имат за цел да събират данни, които са от значение за командироването, и 

да ги предават на компетентните органи на държавата членка, в която се извършва 

проверката, които от своя страна ще започнат обмен на информация със своите 

партньори от целия ЕС. Това е ефективна комбинация от моментен и трансграничен 

контрол за справяне с мобилния характер на сектора. 



 

AM\1157252BG.docx  PE621.702v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

 

21.6.2018 A8-0206/137 

Изменение  137 

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 2 – параграф 4 e (нов) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 4е. Оповестява се публично списък 

на автомобилните превозвачи в 

Съюза, които не отговарят на 

съответните правни изисквания, с 

цел да се гарантира възможно най-

голяма прозрачност. Този списък се 

основава на общи критерии, 

разработени на равнището на Съюза 

и преразглеждани ежегодно от 

Европейския орган по труда. На 

автомобилните превозвачи, посочени 

в списъка на Съюза, се налага забрана 

за извършване на дейност. Забраната 

за извършване на дейност по списъка 

на Съюза се прилага на цялата 

територия на държавите членки. В 

изключителни случаи държавите 

членки могат да предприемат 

едностранни мерки. При извънредна 

ситуация и при възникване на 

непредвиден проблем със сигурността 

държавите членки могат незабавно 

да издадат забрана за извършване на 

дейност на тяхната собствена 

територия. 

Or. en 
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21.6.2018 A8-0206/138 

Изменение  138 

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 2 – параграф 5 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

5. За целите на буква а) от 

параграф 4 автомобилният превозвач 

може да представи декларация за 

командироване, обхващаща период от 

максимум шест месеца. 

заличава се 

Or. en 

Обосновка 

Декларация за командироване, в която са включени група водачи и всички видове 

превози за период от шест месеца, няма никаква добавена стойност за осигуряване на 

изпълнението, тъй като включва единствено много обща информация, въз основа на 

която органите, отговарящи за налагане на изпълнението, не могат да направят 

оценка за истинността на командироването. За сметка на това декларацията за 

командироване за всеки отделен водач и командировка осигурява истинска и 

установима връзка между превоза, от една страна, и водача и използваното за 

превоза транспортно средство, от друга. Това е единственият начин за елиминиране 

на потенциални злоупотреби. 
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21.6.2018 A8-0206/139 

Изменение  139 

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 2 – параграф 5 a (нов) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 5a. Компетентните органи на 

държавите членки си сътрудничат 

тясно и предоставят един на друг 

взаимна помощ и всякаква относима 

информация при спазване на 

условията, предвидени в Директива 

2014/67/ЕС и в Регламент (ЕО) 

№ 1071/2009. 

Or. en 
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21.6.2018 A8-0206/140 

Изменение  140 

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 2 – параграф 5 в (нов) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 5в. С цел повишаване на 

ефективността на трансграничното 

изпълнение и на целенасочените 

проверки държавите членки 

предоставят достъп в реално време 

на всички съответни органи до 

ИСВП, до националните електронни 

регистри, създадени с Регламент (ЕО) 

№ 1071/2009, до обикновените 

декларации за командироване, 

посочени в параграф 4 от настоящия 

член, и до всички други относими бази 

данни. 

Or. en 
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21.6.2018 A8-0206/141 

Изменение  141 

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 4 – параграф 1 – алинея 2 а (нова) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 До посочената във втора алинея дата 

Директива 2003/88/ЕО, Директива 

96/71/ЕО и Директива 2014/67/ЕО 

остават приложими в своята 

цялост. 

Or. en 

 

 


