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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 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки не 
прилагат член 3, параграф 1, първа 
алинея, букви б) и в) от Директива 
96/71/ЕО към водачи в сектора на 
автомобилния транспорт, наети от 
предприятия, посочени в член 1, 
параграф 3, буква а) от въпросната 
директива, когато водачите 
извършват международни превози, 
определени в Регламент (ЕО) 
№ 1072/2009 и Регламент (ЕО) 
№ 1073/2009, и периодът на 
командироване на тяхната 
територия за извършването на тези 
превози е равен на 3 дни или по-малко 
през период от един календарен месец.

2. Даден водач не се счита за 
командирован за целите на Директива 
96/71/ЕО, когато извършва 
двустранни международни 
транспортни операции. За целите на 
настоящата директива, двустранна 
транспортна операция на стоки е 
движението на стоки въз основа на 
договор за превоз от държавата членка 
на установяване, съгласно 
определението в член 2, параграф 8 от 
Регламент (ЕО) № 1071/2009, или от 
трета държава, или от първия 
контролно-пропускателен пункт на 
външната граница на ЕС до друга 
държава членка или трета държава 
или от друга държава членка или 
трета държава до държавата членка 
на установяване.
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2а. Държавите членки прилагат и 
освобождаването, посочено в член 2 
по отношение на превоза на стоки, 
когато: – водачът изпълнява до десет 
международни операции за 
презгранична търговия общо в 
рамките на един месец. Въпросните 
операции се изпълняват по време на 
пътуването на отиване или след 
последната двустранна 
международна транспортна 
операция, или по време на връщането 
в държавата членка на установяване.
2б. За целите на настоящата 
директива международна операция за 
презгранична търговия е движението 
на стоки въз основа на договор за 
превоз между две различни държави 
членки, различни от държавата 
членка на установяване на 
предприятието, което извършва 
операцията. Когато условията, 
посочени в член 2а, не са изпълнени, 
държавите членки прилагат член 3 
от Директива 96/71/ЕО за целия 
период на командироване на тяхната 
територия, свързан с изпълнението 
на международни операции за 
презгранична търговия.
2в. Водач, който изпълнява 
случаен или редовен международен 
превоз на пътници, съгласно 
определенията в Регламент (ЕО) 
№ 1073/2009, не се счита за 
командирован за целите на 
Директива 96/71/ЕС, когато: – взема 
пътници в държавата членка на 
установяване и ги оставя в друга 
държава членка или трета държава; 
или – взема пътници в държава 
членка или трета държава и ги 
оставя в държавата членка на 
установяване, или – взема и оставя 
пътници в държавата членка на 
установяване за целите на местни 
екскурзии съгласно определението в 
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Регламент № 1073/2009.
2г. Водач, който извършва 
каботажен превоз съгласно 
определението в Регламент (ЕО) 
№ 1072/2009 и Регламент № 1073/2009, 
се счита за командирован съгласно 
Директива 96/71/ЕО.
2д. Независимо от член 2, 
параграф 1 от Директива 96/71 /ЕО, 
водачът не се счита за командирован 
на територията на държава членка, 
през която водачът преминава без 
товарене или разтоварване на товари 
и без да взема или да сваля пътници.
2е. В случай, че водачът изпълнява 
първоначалния или крайния пътен 
участък на операция по комбиниран 
транспорт, както е определено в 
Директива 92/106 / ЕИО, водачът не 
се счита за командирован за целите 
на Директива 96/71 / ЕО, ако се 
състои от двустранни транспортни 
операции, както са определени в 
параграф 2.
2ж. Държавите членки 
гарантират, че в съответствие с 
Директива 2014/67/ЕС редът и 
условията за наемане на работа, 
посочени в член 3 от Директива 
96/71/ЕО, които са определени в 
колективни трудови договори в 
съответствие с член 3, параграфи 1 и 
8 от посочената директива, се 
предоставят по достъпен и прозрачен 
начин на транспортните 
предприятия от други държави 
членки и на командированите водачи. 
Съответната информация по-
специално обхваща различните 
възнаграждения и съставните им 
елементи, включително елементи на 
възнагражденията, предвидени в 
колективните трудови договори, 
приложими на местно или регионално 
равнище, използвания метод за 
изчисляване на дължимото 
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възнаграждение и, когато е 
приложимо, квалифициращите 
критерии за класифициране в 
различните категории заплати. В 
съответствие с Директива (ЕС) 
2018/957 за изменение на Директива 
96/71/ЕО транспортните 
предприятия не се санкционират за 
неспазване на елементите на 
възнагражденията, метода, използван 
за изчисляване на дължимото 
възнаграждение, и където е 
приложимо, квалификационните 
критерии за класифициране в 
различните категории на заплащане, 
които не са публично оповестени.
2з. Транспортните предприятия, 
установени в трети държави, не 
трябва да бъдат третирани по-
благоприятно отколкото 
предприятия, установени в държава 
членка. Държавите членки прилагат 
еквивалентни мерки към Директива 
96/71/ ЕО и настоящата директива 
[XX / XX] (lex specialis) в двустранните 
си споразумения с трети държави, 
когато предоставят достъп до пазара 
на ЕС на предприятия за 
автомобилни превози, установени в 
такива трети държави. Държавите 
членки също така се стремят да 
прилагат подобни еквивалентни 
мерки в контекста на многостранни 
споразумения с трети държави. 
Държавите членки уведомяват 
Комисията за съответните 
разпоредби на своите двустранни и 
многостранни споразумения с трети 
държави. С цел да се гарантира 
адекватен контрол на тези 
еквивалентни мерки относно 
командироването от страна на 
превозвачите от трети държави, 
държавите членки гарантират, че 
преразгледаните правила в Регламент 
(ЕС) XXX/XXX относно 
установяването на 
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местоположението чрез тахографи 
[Регламент за изменение на 
Регламент (ЕС) № 165/2014] се 
прилагат в рамките на Европейска 
спогодба за работата на екипажите 
на превозните средства, извършващи 
международни автомобилни превози 
(AETR).

Or. en
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Когато периодът на командироване е 
по-дълъг от 3 дни, държавите членки 
прилагат член 3, параграф 1, първа 
алинея, букви б) и в) от Директива 
96/71/ЕО за целия период на 
командироване на тяхната 
територия през периода от един 
календарен месец, посочен в първа 
алинея.

заличава се

Or. en


