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21.3.2019 A8-0206/205

Изменение 205
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 2 – алинея 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Държавите членки прилагат 
Директива 96/71/ЕО и Директива 
2014/67/ЕС за целия период на 
командироване на тяхната 
територия към водачи в сектора на 
автомобилния транспорт, наети от 
предприятия, посочени в член 1, 
параграф 3, букви а), б) и в), когато 
извършват етапите на автомобилен 
превоз в рамките на комбиниран 
транспорт, както е посочено в член 4 
от Директива 92/106/ЕИО.

Or. en
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21.3.2019 A8-0206/206

Изменение 206
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 3 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

 3б. За целите на член 3, 
параграф 1, първа алинея, букви б) и в) 
от Директива 96/71/ЕО, когато 
превозите се извършват в повече от 
една държава членка в рамките на 
един и същи ден, се прилагат 
условията на заетост на държавата 
членка, които са най-благоприятни за 
водача.

Or. en
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21.3.2019 A8-0206/207

Изменение 207
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

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите членки могат да 
налагат единствено следните 
административни изисквания и 
мерки за контрол:

4. Държавите членки налагат на 
автомобилния превозвач, установен в 
друга държава членка, задължение да 
изпрати на националните компетентни 
органи, посредством 
Информационната система за 
вътрешния пазар (ИСВП), най-късно 
при започването на командировката 
обикновена декларация за всеки 
командирован водач на 
стандартизиран електронен 
формуляр, разработен и предоставен 
от Комисията, без ненужно забавяне, 
на всички официални езици на Съюза, 
съдържаща следната информация:

a) задължение за автомобилния 
превозвач, установен в друга държава 
членка, да изпрати на националните 
компетентни органи най-късно при 
започването на командировката 
декларация върху електронен носител за 
командироването на един от 
официалните езици на приемащата 
държава членка или на английски 
език, съдържаща само следната 
информация:

i) самоличността на автомобилния 
превозвач;

i) самоличността на автомобилния 
превозвач, а ако е дъщерно дружество, 
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и адреса на централното управление;

ii) координатите за връзка с 
ръководител на транспортната дейност 
или с друго(и) лице(а) за контакт в 
държавата членка на установяване с 
оглед на връзка с компетентните органи 
на приемащата държава членка, в която 
се предоставят услугите, и за изпращане 
и получаване на документи или 
съобщения;

ii) координатите за връзка с 
ръководител на транспортната дейност 
или с друго(и) лице(а) за контакт в 
държавата членка на установяване с 
оглед на връзка с компетентните органи 
на приемащата държава членка, в която 
се предоставят услугите, и за изпращане 
и получаване на документи или 
съобщения;

iii) планираните брой и 
самоличност на командированите 
работници;

iii) информация относно 
командирования водач, включително 
следното: самоличността, 
държавата на пребиваване, 
трудовото право, приложимо за 
трудовия договор, държавата на 
плащане на вноските за социална 
сигурност и социалноосигурителния 
идентификатор;

iv) планираните 
продължителност, начална и крайна 
дата на командировката;

iv) планираните начална и крайна 
дата на командировката на всеки 
работник, без да се засяга 
евентуалното удължаване, когато 
такова се налага от непредвидими 
обстоятелства;

v) регистрационните номера на 
превозните средства, използвани при 
командировката;

v) регистрационните номера на 
превозните средства, използвани при 
командировката;

vi) вида на транспортните услуги, 
т.е. превоз на товари, превоз на 
пътници, международен превоз, 
каботажен превоз;

vi) вида на транспортните услуги, 
т.е. превоз на товари, превоз на 
пътници, международен превоз, 
каботажен превоз.

Обикновената декларация, посочена в 
първа алинея, може да покрива 
максимален период от шест месеца и 
се актуализира по електронен път от 
автомобилния превозвач в 
съответствие с текущата 
фактическа ситуация без ненужно 
забавяне.
4a. Държавите членки мога да 
налагат допълнително следните 
административни изисквания и 
мерки за контрол:
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б) задължение за водача да 
съхранява върху хартиен или 
електронен носител и предоставя при 
поискване по време на пътна проверка 
копие от декларацията за 
командироване и доказателство за 
транспортна операция, извършвана в 
приемащата държава членка, като 
например електронна товарителница 
(e-CMR) или доказателство, посочено 
в член 8 от Регламент (ЕО) № 1072/2009 
на Европейския парламент и на Съвета.

a) задължение за автомобилния 
превозвач да предостави на водача 
следните документи върху хартиен 
носител или в електронна форма за 
целите на пътните проверки:

i) копие от обикновената 
декларация, посочена в параграф 4;
ii) доказателство за транспортната 
операция, извършвана в приемащата 
държава членка, както е посочено в 
член 8 от Регламент (ЕО) № 1072/2009 
на Европейския парламент и на Съвета;
iii) електронната товарителница 
(e-CMR);
iv) копие от трудовия договор на 
един от официалните езици на 
приемащата държава членка или на 
английски език;

v) копие от фишовете за заплати за 
последните два месеца;

в) задължение за водача да 
съхранява и предоставя при поискване 
по време на пътна проверка 
тахографските записи, и по-специално 
кодовете на държавите членки, посетени 
от водача при извършването на 
международен автомобилен превоз или 
каботажен превоз;

б) задължение за водача да 
съхранява и предоставя при поискване 
по време на пътна проверка 
съответните тахографски записи и 
по-специално картата на водача със 
записи на преминаванията на граници 
и кодовете на държавите членки, 
посетени от водача при извършването 
на международен автомобилен превоз 
или каботажен превоз;

г) копие от трудовия договор или 
от равностоен документ по смисъла 
на член 3 от Директива 91/533/ЕИО 
на Съвета20, преведен на един от 
официалните езици на приемащата 
държава членка или на английски език;

д) задължение за водача да 
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съхранява върху хартиен или 
електронен носител и предоставя при 
поискване по време на пътна проверка 
копие от фишовете за заплати за 
последните два месеца; по време на 
пътната проверка на водача се 
позволява да се свърже с главното 
управление, ръководителя на 
транспортната дейност или с друго 
лице или субект, което може да 
предостави това копие;
е) задължение за автомобилния 
превозвач да представи при поискване 
от приемащата държава членка в 
разумен срок, след изтичане на 
командировката, копия върху хартиен 
или електронен носител на 
документите, посочени в букви б), в) и 
д);

в) задължение за автомобилния 
превозвач да представи при поискване 
от органите на приемащата държава 
членка, след изтичане на 
командировката и без ненужно 
забавяне, копия върху хартиен носител 
или в електронна форма на 
документите, посочени в букви а) и б), 
включително копия от съответните 
фишове за заплати.

–––––––––––––––––––
20 Директива 91/533/ЕИО на Съвета 
от 14 октомври 1991 г. относно 
задължението на работодателя да 
информира работниците или 
служителите за условията на 
трудовия договор или на трудовото 
правоотношение (ОВ L 288, 
18.10.1991 г., стр. 32).

Or. en
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21.3.2019 A8-0206/208

Изменение 208
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 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

 4б. Държавите членки могат да 
налагат други административни 
изисквания и мерки за контрол, в 
случай че възникнат ситуации или 
нови тенденции, които сочат, че 
съществуващите административни 
изисквания и мерки за контрол не са 
достатъчни или ефикасни, за да се 
гарантира ефективното наблюдение 
на спазването на задълженията, 
определени в Директива 96/71/ЕО, 
[Директива 2014/67/ЕС] и 
настоящата директива, при условие 
че те са оправдани и съразмерни.

Or. en
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21.3.2019 A8-0206/209

Изменение 209
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 в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

 4в. Държавите членки съобщават 
на Комисията и информират 
доставчиците на услуги за всякакви 
мерки, посочени в параграф 4а, които 
се прилагат или са въведени от тях. 
Комисията съобщава тези мерки на 
другите държави членки. До 
информацията, предназначена за 
доставчиците на услуги, се 
предоставя всеобщ достъп на единен 
официален национален уебсайт, 
посочен в член 5 от Директива 
2014/67/ЕС. Комисията наблюдава 
внимателно прилагането на мерките, 
посочени в параграф 4в, оценява 
тяхното съответствие с правото на 
Съюза и по целесъобразност 
предприема необходимите мерки в 
съответствие с определените ѝ в 
ДФЕС компетентности. Комисията 
редовно докладва на Съвета относно 
мерките, съобщени от държавите 
членки, и по целесъобразност относно 
напредъка на своята оценка или своя 
анализ.

Or. en
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21.3.2019 A8-0206/210

Изменение 210
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 г (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

 4г. Доказателствата, посочени в 
член 2, параграф 4а, букви а), б) и в), се 
съхраняват в превозното средство и 
по време на пътната проверка се 
представят на оправомощените 
инспектори на приемащата 
командирования водач държава 
членка.

Or. en
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21.3.2019 A8-0206/211

Изменение 211
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 Директиви 96/71/ЕО 
и 2014/67/ЕС компетентните органи 
на приемащата държава членка 
проверяват следното по време на 
пътните проверки:
a) 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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като си предоставят 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 при пътни 
проверки, 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 за прилагането на правилата за 
командироване на работници в автомобилния транспорт, ако са съчетани по 
подходящ начин с извършването на проверки от страна на органите по труда и 
транспортните органи. 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.
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21.3.2019 A8-0206/212

Изменение 212
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 е (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

 4е. С цел да се гарантира 
възможно най-голяма прозрачност, 
публично се оповестява списък на 
автомобилните превозвачи в Съюза, 
които не отговарят на съответните 
правни изисквания. Този списък на 
Съюза 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 имат 
възможността за незабавно издаване 
на оперативна забрана за своята 
територия.

Or. en
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Изменение 213
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 разлика от това декларацията за 
командироване за всеки отделен водач и за всяка 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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21.3.2019 A8-0206/214

Изменение 214
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 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

 5a. Компетентните органи в 
държавите членки си сътрудничат 
тясно и си 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


