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КРАТКА ОБОСНОВКА

За автомобилния транспорт са необходими специфични за сектора правила, така че 
единният пазар да стане по-силен и по-конкурентоспособен. Тези правила следва да 
бъдат прости, единни, ясни и лесно приложими, за да улесняват транспортните 
операции, като същевременно бъдат защитени заетите в този сектор работници. 
Правила, които са неясни или трудни за прилагане, вероятно ще доведат до различно 
тълкуване на общите правила от държавите членки, както и до намаляване на 
ефективността на тяхното изпълнение, като по този начин ще възникне риск от 
фрагментиране на вътрешния пазар. Освен това правилата, които са неясни и не се 
прилагат ефективно, не водят до по-добра защита на работниците.

Както се заключава в направената от Комисията оценка на въздействието, 
съществуващите разпоредби и административните изисквания за командироване не 
съответстват на изключително мобилното естество на работата на водачите. Това 
причинява непропорционална регулаторна тежест за превозвачите и създава 
необосновани пречки пред предоставянето на трансгранични услуги.

Настоящото проектостановище има за цел допълнително опростяване на правилата за 
командироване, които се прилагат в сектора на автомобилния транспорт, както и 
намаляване на административната тежест за дружествата и за работещите в тях водачи. 
Докладчикът предлага транзитният и международният транспорт да бъдат изключени 
изрично от приложното поле на директивата относно командироването на работници. 
Това е оправдано поради няколко причини. На първо място, работниците, заети в тези 
дейности, са много мобилни; може да се случи да работят в няколко различни държави 
в рамките на един ден. На второ място, дружествата, осъществяващи транзитен и 
международен транспорт в определена държава, не са в конкуренция с транспортните 
дружества от тази държава.

Освен това в такива случаи положението на работниците не е сравнимо с това на 
командированите работници в други сектори, които често остават в дадена приемаща 
държава членка за продължителни периоди от време. Прилагането и изпълнението на 
Директива 96/71 по отношение на транзитния и международния транспорт би довело до 
огромни административни тежести, т.е. приложимите национални закони могат да се 
променят ежедневно по време на едно единствено пътуване. Докладчикът е на мнение, 
че подобно положение би наложило неоправдани пречки за една от основните свободи 
на ЕС: свободното движение на услуги.

Докладчикът признава необходимостта от преодоляване на проблемите, свързани с т. 
нар. „водачи номади“ (работници, които остават извън своята страна в продължение на 
много месеци и които могат на практика да живеят и спят в своите камиони по време на 
такива продължителни периоди). Въпреки това тя не счита, че настоящото 
предложение е подходящо място за разглеждане на този проблем. Вместо това той 
следва да бъде разгледан в законодателен акт въз основа на предложението на 
Комисията COM(2017) 277 за максималното дневно и седмично време на управление. 
Настоящото предложение включва изискване водачът и превозното средство да се 
върнат на мястото си на работа. 
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В настоящото становище се предлага да бъдат приложени някои елементи от 
Директива 96/71/ЕО относно командироването на работници и Директива 2014/67/ЕС 
за осигуряване на изпълнението на посочената директива по отношение на каботажните 
превози. В такива случаи чуждестранните и местните предприятия са в пряка 
конкуренция помежду си; следователно би трябвало да се прилагат сходни по същество 
правила относно възнагражденията на работниците. Тези две директиви обаче следва 
да се прилагат по отношение на каботажа само в рамките, очертани в настоящия lex 
specialis, като се има предвид силно мобилното естество на сектора и необходимостта 
от намаляване на административната тежест.

Поради това докладчикът предлага да се премахне методологията за изчисляване на 
дневните периоди на работа, предложена от Комисията с цел да се идентифицират 
случаите на командироване. Докладчикът счита, че тя би била трудно изпълнима на 
практика и би създала излишна административна тежест, особено когато се прилага 
заедно с Регламент 561/2006 за хармонизиране на някои разпоредби от социалното 
законодателство, свързани с автомобилния транспорт. 

И накрая, в становището се изразява мнение, че този lex specialis е мястото за 
определяне датата на прилагане и датата на влизане в сила на специфичните правила за 
командироването на водачи в сектора на автомобилния транспорт. Ако тези дати бъдат 
определени от общата директива относно командироването на работници, ще възникне 
риск новите правила да започнат да се прилагат за сектора на автомобилния транспорт 
много преди всички останали сектори (като се вземе предвид общият подход на Съвета, 
който дава на държавите членки срок от 3 години за приемането на съответното 
национално законодателство и срок от 4 години за влизането в сила на мерките). Освен 
това докладчикът предлага транспортният сектор да бъде изключени от обхвата на 
Директива 96/71, докато се приеме специфично законодателство за този сектор.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по транспорт и 
туризъм да вземе предвид следните изменения:

Изменение 1

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 

(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 
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лоялна конкуренция между тях. 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.

Изменение 2

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.

Изменение 3

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 гарантирането, че водачите се 
възползват от полагащите им се права, 
като се поддържат равнопоставени 
условия на конкуренция при зачитане 
на свободата на предоставяне на
услуги.
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Изменение 4

Предложение за директива
Съображение 2 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2a) 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.

Изменение 5

Предложение за директива
Съображение 2 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2a) Секторът на автомобилния 
транспорт е силно конкурентен и се 
характеризира с особени 
изкривявания, предизвикани 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 в надпревара 
за достигане на най-ниски равнища; 
Един функциониращ вътрешен пазар 
трябва да се основава на 
равнопоставени условия на 
конкуренция. Поради това са 
необходими допълнителни стъпки за 
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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.

Изменение 6

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.

Изменение 7

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 

(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 
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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.

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 големи 
административни тежести за 
водачите и превозвачите. Това създава 
правна несигурност, която е вредна за 
условията на труд, социалните условия 
и условията на конкуренция в сектора.

Изменение 8

Предложение за директива
Съображение 4 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4a) 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 
работница.

_________________

1a. 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).
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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) 
№ 1024/2012 относно 
административно сътрудничество 
посредством Информационната 
система за вътрешния пазар 
(„Регламент за ИСВП“) (ОВ L 159, 
28.5.2014 г., стр. 11).

Изменение 9

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 проверени в помещенията на 
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оператора.

Изменение 10

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 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.

Изменение 11

Предложение за директива
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Бяха срещнати трудности и по 
прилагането в силно мобилния сектор 
на автомобилния транспорт на 
правилата за командироване на 
работници, определени в Директива 
96/71/ЕО на Европейския парламент и 
на Съвета15, както и на правилата 
относно административните изисквания, 
определени в Директива 2014/67/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета16. 
Некоординираните национални мерки за 
прилагането и изпълнението на 
разпоредбите относно командироването 
на работници в сектора на 
автомобилния транспорт породиха 

(9) Бяха срещнати трудности и по 
прилагането в силно мобилния сектор 
на автомобилния транспорт на 
правилата за командироване на 
работници, определени в Директива 
96/71/ЕО на Европейския парламент и 
на Съвета15, както и на правилата 
относно административните изисквания, 
определени в Директива 2014/67/ЕС15 на 
Европейския парламент и на Съвета. 
Некоординираните национални мерки за 
прилагането и изпълнението на 
разпоредбите относно командироването 
на работници в сектора на 
автомобилния транспорт породиха 
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големи административни тежести за 
чуждестранните превозвачи от 
Съюза. Това създаде неоправдани 
ограничения на свободата за 
предоставяне на трансгранични 
услуги за автомобилен превоз, което 
има отрицателни странични ефекти 
за заетостта.

големи административни тежести за 
превозвачите от Съюза и създават 
нелоялна конкуренция между 
предприятията в сектора.

__________________ __________________

15 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)

15 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)

16 Директива 2014/67/ЕС на 
Европейският парламент и на Съвета от 
15 май 2014 година 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) 
№ 1024/2012 относно административно 
сътрудничество посредством 
Информационната система за 
вътрешния пазар („Регламент за 
ИСВП“) (ОВ L 159, 28.5.2014 г., 
стр. 11).

16 Директива 2014/67/ЕС на 
Европейският парламент и на Съвета от 
15 май 2014 година 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) 
№ 1024/2012 относно административно 
сътрудничество посредством 
Информационната система за 
вътрешния пазар („Регламент за 
ИСВП“) (ОВ L 159, 28.5.2014 г., 
стр. 11).

Изменение 12

Предложение за директива
Съображение 9 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9a) Неспазването на правилата за 
установяване на предприятие за 
международни автомобилни превози 
създава различия на вътрешния пазар 
и допринася за развитието на 
нелоялна конкуренция между 
предприятията. Поради това 
правилата за установяване на 
дружествата за международни 
преводи следва да бъдат по-строги и 
по-лесно контролирани, по-специално 
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с цел борба с възникването на 
дружества „пощенски кутии“.

Изменение 13

Предложение за директива
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) В предложението на Комисията 
от 8 март 2016 г.17 за изменение на 
Директива 96/71/ЕО се отчита, че 
изпълнението на посочената директива 
поставя специфични правни въпроси и 
води до специфични трудности в силно 
мобилния сектор на автомобилния 
транспорт и се посочва, че тези 
проблеми следва да се разрешат най-
добре чрез специално законодателство 
за сектора на автомобилния транспорт.

(10) В предложението на Комисията 
от 8 март 2016 г.17 за изменение на 
Директива 96/71/ЕО се отчита, че 
изпълнението на посочената директива 
в силно мобилния сектор на 
автомобилния транспорт поставя 
специфични правни въпроси и води до 
специфични трудности в силно 
мобилния сектор на автомобилния 
транспорт и се посочва, че тези 
проблеми следва да се разрешат най-
добре чрез специално законодателство 
за сектора на автомобилния транспорт. 
Все пак като се има предвид, че 
транспортният сектор е сред най-
уязвимите сектори, разпоредбите за 
минимална закрила на Директива 
96/71/EО трябва да се прилагат по 
отношение на всички работници.

__________________ __________________

17 COM(2016)128 17 COM(2016)128

Изменение 14

Предложение за директива
Съображение 10 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10a) Предвид това, че е налице 
недостиг на водачи в Съюза, 
условията на труд следва да се 
подобрят съществено, за да се повиши 
привлекателността на професията.
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Изменение 15

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 наспецифични 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.

Изменение 16

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 

(12) Каботажни превози, определени 
в Регламенти 1072/200918 и 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.
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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.

__________________ __________________

18Регламент (ЕО) № 1072/2009 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
21 октомври 2009 г. относно общите 
правила за достъп до пазара на 
международни автомобилни превози на 
товари (ОВ L 300, 14.11.2009 г., стр. 72).

18Регламент (ЕО) № 1072/2009 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
21 октомври 2009 г. относно общите 
правила за достъп до пазара на 
международни автомобилни превози на 
товари (ОВ L 300, 14.11.2009 г., стр. 72).

19Регламент (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).

19Регламент (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).

Изменение 17

Предложение за директива
Съображение 12 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12a) Поради своите специфики на 
транзитни операции и липсата на 
достатъчна връзка на водача с 
територията на приемащата 
държава членка, те следва да бъдат
изключени от обхвата на 
настоящата директива.

Изменение 18

Предложение за директива
Съображение 13
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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 
Директиви 96/71/ЕО [изменена с COD 
2016/0070] и 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..

Изменение 19

Предложение за директива
Съображение 13 а (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 
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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 запазват на 
по-ниско равнище. За да се 
противодейства на евентуална 
нелоялна конкуренция в сектора на 
автомобилния транспорт, подобни 
практики следва да бъдат подробно 
анализирани с цел да се избягват;

Изменение 20

Предложение за директива
Съображение 13 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13b) За да се гарантира пълно 
спазване на социалното 
законодателство, до създаването на 
Европейския орган по заетостта 
компетентните надзорни органи 
следва да имат достъп и да 
проверяват всички данни, предавани 
чрез Информационната система за 
вътрешния пазар и портала на 
глобалната навигационна спътникова 
система.

Изменение 21
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 

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 
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(ЕС) № 165/2014, както и мобилни 
работници и водачи на превозни 
средства, попадащи в обхвата на 
Директива 2002/15/ЕО.;

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;

Изменение 22

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 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 нощен труд по пътищата.

Изменение 23

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.

Изменение 24

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 7 – буква а



PE615.267v02-00 18/32 AD\1147481BG.docx

BG

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.

Изменение 25

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 трябва да имат 
достъп до данните, съдържащи се в 
националните системи за 
класифициране на риска.

Изменение 26

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 7 – буква в a (нова)
Директива 2006/22/ЕО
Член 9 – параграф 5 а
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Текст, предложен от Комисията Изменение

вa) добавя се следният параграф:

„5а. Интелигентният тахограф, 
който посочва местонахождението 
на водача за период от 56 дни, се 
поставя на всички превозни средства, 
извършващи международен 
транспорт и каботаж, до 2 януари 
2020 г.

Изменение 27

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. С настоящия член се установяват 
специфични правила по отношение на 
някои аспекти от Директива 96/71/ЕО 
във връзка с командироването на водачи 
в сектора на автомобилния транспорт и 
от Директива 2014/67/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета във 
връзка с административните изисквания 
и мерките за контрол относно 
командироването на тези водачи.

1. С настоящия член се установяват 
специфични правила по отношение на 
изпълнението на Директива 96/71/ЕО 
във връзка с командироването на водачи 
в сектора на автомобилния транспорт и 
на Директива 2014/67/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета във 
връзка с административните изисквания 
и мерките за контрол относно 
командироването на тези водачи.

Изменение 28

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Интелигентният тахограф, 
който посочва местонахождението 
на водача за период от 56 дни, се 
поставя на всички превозни средства, 
извършващи международен 
транспорт и каботаж, до 2 януари 
2020 г.
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Изменение 29

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. Транзитните превози се 
изключват от прилагането на 
настоящата директива и на 
Директива 96/71/ЕО.

Изменение 30

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. Държавите членки 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, букви а), 
б) и в) от въпросната директива, когато 
водачите извършват международни 
превози или каботаж, както са 
определени в Регламент (ЕО) 
№ 1072/2009 и Регламент (ЕО) 
№ 1073/2009.

Изменение 31

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 



AD\1147481BG.docx 21/32 PE615.267v02-00

BG

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 
водачите извършват етапите на 
автомобилен превоз в рамките на 
комбиниран транспорт, както е 
посочено в член 4 от Директива 
92/106/ЕИО.

Изменение 32

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.

Изменение 33

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

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.

4а. Държавите членки мога да 
налагат допълнително следните 
административни изисквания и 
мерки за контрол:

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 
официален език 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 

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

по-специално картата на водача със 
записи на преминавания 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 
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 приемащата държава членка, след 
изтичане на командировката, копия 
върху хартиен носител или в 
електронна форма на документите, 
посочени в букви а) и б), включително 
копия от съответните фишове за 
заплати, без ненужно забавяне;

__________________ __________________

2091/533/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).
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Изменение 34

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 
гарантиране на 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.

Изменение 35

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 
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Съюза и по целесъобразност 
предприема необходимите мерки в 
съответствие с определените ѝ в 
ДФЕС компетентности. Комисията 
редовно докладва на Съвета за 
мерките, съобщени от държавите 
членки, и по целесъобразност за 
напредъка на своята оценка или своя 
анализ.

Изменение 36

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 
се представят на оправомощените 
инспектори на приемащата 
командирования водач държава 
членка по време на пътната проверка.

Изменение 37

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 
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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 
Директиви 96/71/ЕО и 2014/67/ЕС.

За да улеснят изпълнението на 
настоящата директива, 
компетентните органи на 
държавите членки си сътрудничат 
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 относими 
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.

Обосновка

Posting of workers cannot entirely be checked at the roadside, as the roadside control 
authorities do not have the primary competence and knowledge to evaluate posting situations. 
However, roadside checks can play a key role in the enforcement of posting of workers rules 
in road transport, if adequately combined with company checks by labour and transport 
authorities. Thus roadside checks are meant to collect the data relevant to posting and 
transmit it to the competent authorities of the Member State where the check takes place, 
which will engage an exchange of information with its counterparts from across the EU. This 
is an effective combination of momentary and cross-border controls to deal with mobile 
nature of the sector.
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Изменение 38

Предложение за директива
Член 2 – параграф 4 e (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4е. Публикува се 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 въпросите на 
трудовия пазар. На автомобилните 
превозвачи, посочени в списъка на 
Съюза, се налага забрана за 
извършване на дейност. Забраната за 
извършване на дейност по списъка на 
Общността 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 възможност 
за незабавно издаване на забрана за 
извършване на дейност на тяхната 
собствена територия.

Изменение 39

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
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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.

Изменение 40

Предложение за директива
Член 2 – параграф 5 а (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.

Изменение 41

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 
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член, и до всички други относими бази 
данни.

Изменение 42

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки приемат и 
публикуват не по-късно от […] [срокът 
за транспониране ще бъде възможно 
най-кратък и по правило няма да 
превишава две години] законовите, 
подзаконовите и административните 
разпоредби, необходими за постигане на 
съответствие с настоящата директива. 
Те незабавно съобщават на Комисията 
текста на тези разпоредби.

Държавите членки приемат и 
публикуват не по-късно от... [две години 
след датата на влизане в сила на 
настоящата директива] законовите, 
подзаконовите и административните 
разпоредби, необходими, за да се 
съобразят с настоящата директива. Те 
незабавно съобщават на Комисията 
текста на тези разпоредби.

Изменение 43

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – алинея 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

До посочената във втора алинея дата 
Директиви 2003/88/ЕО, 96/71/ЕО и 
2014/67/ЕО остават приложими в 
своята цялост.
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