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BG Единство в многообразието BG

21.3.2019 A8-0206/175

Изменение 175
Marita Ulvskog
от името на комисията по заетост и социални въпроси

Доклад A8-0206/2018
Merja Kyllönen
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 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) За създаването на безопасен, 
ефикасен и социално отговорен сектор 
на автомобилния транспорт е 
необходимо да се гарантират, от една 
страна, адекватни условия на труд и 
социална закрила за водачите, а от 
друга страна — подходящи условия за 
стопанска дейност на превозвачите и за 
лоялна конкуренция между тях.

(1) Свободата на движение на 
работници, свободата на 
установяване и свободата на 
предоставяне на услуги са 
основополагащи принципи на 
вътрешния пазар. Те са залегнали в 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз (ДФЕС) и са от 
съществено значение за правилното 
функциониране на вътрешния пазар. 
За създаването на безопасен, ефикасен и 
социално отговорен сектор на 
автомобилния транспорт е необходимо 
да се гарантира баланс между 
свободното движение на 
транспортни услуги и достойни 
условия на труд, равно третиране и 
социална закрила за водачите и 
конкурентна и справедлива среда за 
стопанска дейност на превозвачите.
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BG Единство в многообразието BG

21.3.2019 A8-0206/176

Изменение 176
Marita Ulvskog
от името на комисията по заетост и социални въпроси

Доклад A8-0206/2018
Merja Kyllönen
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 1 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

 (1a) В речта си за състоянието на 
Съюза, произнесена на 13 септември 
2017 г., председателят на Комисията 
обяви, че ще бъде създаден Европейски 
орган по труда.
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BG Единство в многообразието BG

21.3.2019 A8-0206/177

Изменение 177
Marita Ulvskog
от името на комисията по заетост и социални въпроси

Доклад A8-0206/2018
Merja Kyllönen
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 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Присъщата на услугите за 
автомобилен превоз голяма мобилност 
налага да се обърне особено внимание 
на гарантирането, че водачите се 
възползват от полагащите им се права и 
че превозвачите не се сблъскват с 
непропорционални административни 
пречки, които неоправдано 
ограничават тяхната свобода да 
предоставят трансгранични услуги.

(2) Присъщата на услугите за 
автомобилен превоз голяма мобилност 
налага да се обърне особено внимание 
на това да се гарантира, че водачите 
се възползват от полагащите им се права 
и се поддържат равнопоставени 
условия на конкуренция, като 
същевременно се зачита свободата на 
предоставяне на услуги.
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BG Единство в многообразието BG

21.3.2019 A8-0206/178

Изменение 178
Marita Ulvskog
от името на комисията по заетост и социални въпроси

Доклад A8-0206/2018
Merja Kyllönen
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 2 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

 (2а) Всяко национално правило, 
което се прилага за автомобилния 
транспорт, следва да бъде 
пропорционално и обосновано и не 
следва да възпрепятства или да прави 
по-слабо привлекателно 
упражняването на основните 
свободи, гарантирани от ДФЕС, като 
например свободното предоставяне 
на услуги, за да се запази или да се 
увеличи конкурентоспособността на 
Съюза, като същевременно се 
зачитат достойните условия на труд 
и социалната закрила за водачите.

Or. en
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BG Единство в многообразието BG

21.3.2019 A8-0206/179

Изменение 179
Marita Ulvskog
от името на комисията по заетост и социални въпроси

Доклад A8-0206/2018
Merja Kyllönen
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 2 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

 (2б) Секторът на автомобилния 
транспорт е силно конкурентен и се 
характеризира с особени 
изкривявания, породени от 
злоупотреби, свързани с търсене на 
най-благоприятната правна система 
от страна на операторите с цел да се 
намалят или избегнат разходите за 
заплати и социалноосигурителни 
вноски или други социални условия и 
условия на труд, което в миналото 
превърна конкуренцията във вид 
надпревара за достигане на най-ниски 
равнища. Един функциониращ 
вътрешен пазар е необходимо да се 
основава на равнопоставени условия 
на конкуренция. Поради това са 
необходими допълнителни стъпки за 
предотвратяване на злоупотребите 
от страна на автомобилните 
превозвачи чрез търсене на най-
благоприятна правна система, 
включително хоризонтални мерки в 
дружественото право на Съюза, за да 
се прекрати изборът на режим и 
регулаторен арбитраж от страна на 
автомобилните превозвачи.

Or. en
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BG Единство в многообразието BG

21.3.2019 A8-0206/180

Изменение 180
Marita Ulvskog
от името на комисията по заетост и социални въпроси

Доклад A8-0206/2018
Merja Kyllönen
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 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Балансът между подобряването 
на социалните условия и условията на 
труд за водачите и улесненото 
упражняване на правото на 
предоставяне на услуги за автомобилен 
превоз, основани на лоялна 
конкуренция между националните и 
чуждестранните превозвачи, е от 
решаващо значение за гладкото 
функциониране на вътрешния пазар. 

(3) Балансът между улесненото 
упражняване на правото на 
предоставяне на услуги за автомобилен 
превоз, основани на 
недискриминативна конкуренция 
между националните и чуждестранните 
превозвачи, намаляването на 
административната тежест и 
подобряването на социалните условия 
и условията на труд за водачите е от 
решаващо значение за създаването на 
гладко функциониращ сектор на 
автомобилния транспорт в рамките 
на вътрешния пазар.

Or. en
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BG Единство в многообразието BG

21.3.2019 A8-0206/181

Изменение 181
Marita Ulvskog
от името на комисията по заетост и социални въпроси

Доклад A8-0206/2018
Merja Kyllönen
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 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) В резултат от оценка на 
ефективността и ефикасността на 
действащото социално законодателство 
на Съюза в областта на автомобилния 
транспорт бяха установени някои 
„вратички“ в съществуващите 
разпоредби и недостатъци в тяхното 
изпълнение. Освен това съществуват 
редица несъответствия между 
държавите членки в тълкуването, 
прилагането и изпълнението на 
правилата. Това създава правна 
несигурност и нееднакво третиране 
на водачите и превозвачите, което е 
вредно за условията на труд, социалните 
условия и условията на конкуренция в 
сектора.

(4) В резултат на оценка на 
ефективността и ефикасността на 
действащото социално законодателство 
на Съюза в областта на автомобилния 
транспорт бяха установени някои 
„вратички“ в съществуващите 
разпоредби и недостатъци в тяхното 
изпълнение, както и незаконни 
практики, като например 
използването на дружества от типа 
„пощенска кутия“. Следва да се 
наблегне допълнително на борбата 
срещу недекларирания труд в 
транспортния сектор. Освен това 
съществуват редица несъответствия 
между държавите членки в тълкуването, 
прилагането и изпълнението на 
правилата, което създава голяма 
административна тежест за 
водачите и превозвачите. Това създава 
правна несигурност, която е вредна за 
условията на труд, социалните условия 
и условията на конкуренция в сектора.
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BG Единство в многообразието BG

21.3.2019 A8-0206/182

Изменение 182
Marita Ulvskog
от името на комисията по заетост и социални въпроси

Доклад A8-0206/2018
Merja Kyllönen
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 4 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

 (4а) С цел да се гарантира, че 
Директива 96/71/EО1а и Директива 
2014/67/EС1б на Европейския 
парламент и на Съвета се прилагат 
правилно, следва да бъдат засилени 
контролът и сътрудничеството на 
равнището на Съюза за борба с 
измамите във връзка с 
командироването на водачи и следва 
да се извършват по-строги проверки, 
за да се гарантира действителното 
плащане на социалноосигурителните 
вноски за командированите водачи.
––––––––––––––––––
1а. Директива 96/71/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 16 декември 1996 г. относно 
командироването на работници в 
рамките на предоставянето на услуги 
(OВ L 18, 21.1.1997 г., стр. 1).
1б Директива 2014/67/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 15 май 2014 г. за осигуряване на 
изпълнението на Директива 96/71/ЕО 
относно командироването на 
работници в рамките на 
предоставянето на услуги и за 
изменение на Регламент (ЕС) № 
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BG Единство в многообразието BG

1024/2012 относно административно 
сътрудничество посредством 
Информационната система за 
вътрешния пазар („Регламент за 
ИСВП“) (ОВ L 159, 28.5.2014 г., 
стр. 11).  
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BG Единство в многообразието BG

21.3.2019 A8-0206/183

Изменение 183
Marita Ulvskog
от името на комисията по заетост и социални въпроси

Доклад A8-0206/2018
Merja Kyllönen
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 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Адекватното, ефективно и 
последователно изпълнение на 
разпоредбите относно работното време 
е от решаващо значение за защитата на 
условията на труд на водачите и за 
предотвратяването на нарушения на 
конкуренцията вследствие на 
неспазването. Поради това е желателно 
съществуващите уеднаквени изисквания 
за изпълнение, посочени в Директива 
2006/22/ЕО, да се разширят, така че да 
включат и контрола за спазването на 
разпоредбите за работното време, 
посочени в Директива 2002/15/ЕО.

(5) Адекватното, ефективно и 
последователно изпълнение на 
разпоредбите относно работното време 
е от решаващо значение за защитата на 
условията на труд на водачите и за 
предотвратяването на нарушения на 
конкуренцията вследствие на 
неспазването. Поради това е желателно 
съществуващите уеднаквени изисквания 
за изпълнение, посочени в Директива 
2006/22/ЕО, да се разширят, така че да 
включат и контрола за спазването на 
разпоредбите за работното време, 
посочени в Директива 2002/15/ЕО. 
Проверките, предвидени в Директива 
2002/15/ЕС, които се извършват на 
пътя, следва да бъдат ограничени до 
проверки на седмичната и дневна 
продължителност на работното 
време, работните паузи, почивките и 
нощния труд. Останалите 
задължения, които произтичат от 
Директива 2002/15/ЕО, следва да 
бъдат проверявани в помещенията на 
превозвача.
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BG Единство в многообразието BG

21.3.2019 A8-0206/184

Изменение 184
Marita Ulvskog
от името на комисията по заетост и социални въпроси

Доклад A8-0206/2018
Merja Kyllönen
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 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Административното 
сътрудничество между държавите 
членки по отношение на прилагането на 
социалните правила в автомобилния 
транспорт се оказа недостатъчно, 
поради което трансграничното 
правоприлагане е по-трудно, 
неефикасно и несъгласувано. Ето защо е 
необходимо да се установи рамка за 
ефективно общуване и взаимно 
подпомагане, включително обмен на 
данни относно нарушения и 
информация за добри практики в 
правоприлагането.

(6) Административното 
сътрудничество между държавите 
членки и подкрепата на Съюза по 
отношение на прилагането на 
социалните правила в автомобилния 
транспорт се оказаха недостатъчни, 
поради което трансграничното 
правоприлагане е по-трудно, 
неефикасно и несъгласувано. Ето защо е 
необходимо да се установи рамка за 
ефективно общуване и взаимно 
подпомагане, включително обмен на 
данни относно нарушения и 
информация за добри практики в 
правоприлагането.

Or. en


