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Изменение  14 

Мара Бицото 

 

Предложение за регламент 

Съображение 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(1) Добрите условия на труд за 

водачите и справедливите условия за 

стопанска дейност на 

предприятията за автомобилен 

транспорт имат първостепенно 

значение за създаването на безопасен, 

ефикасен и социално отговорен 

сектор на автомобилния транспорт. За 

улесняване на този процес е 

съществено социалните правила на 

Съюза в областта на автомобилния 

транспорт да бъдат ясни, 

целесъобразни, лесно приложими и 

прилагани и изпълнявани ефективно и 

съгласувано навсякъде в Съюза. 

(1) За правилното функциониране 

на сектора на автомобилния транспорт 

във вътрешния пазар е от съществено 

значение да се осигури подобряването 

на социалните и трудови условия на 

водачите, безопасността, 

опростяването на бюрократичните 

тежести и достатъчен брой 

проверки в полза на лоялната 

конкуренция между местните и 

чуждестранните превозвачи. 

Сегашното социално 

законодателство на ЕС в сектора на 

автомобилния транспорт е насърчило 

социалния дъмпинг, безконтролното 

изместване и изобщо 

разпространението на незаконни 

практики, които са довели до 

нелоялна конкуренция в сектора, като 

например злоупотреба с 

каботажните превози или явлението 

дружества „пощенски кутии“. 

Or. it 

 

Изменение  15 

Оле Кристенсен, Шон Саймън, Клаудиу Чиприан Тънъсеску, Гийом Балас, 

Михаел Детйен, Евелин Регнер, Мария Арена, Хави Лопес, Серхио Гутиерес 

Прието, Георги Пирински, Рори Палмър 

 

Предложение за регламент 

Съображение 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(1) Добрите условия на труд за (1) Добрите условия на труд за 
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водачите и справедливите условия за 

стопанска дейност на предприятията за 

автомобилен транспорт имат 

първостепенно значение за създаването 

на безопасен, ефикасен и социално 

отговорен сектор на автомобилния 

транспорт. За улесняване на този процес 

е съществено социалните правила на 

Съюза в областта на автомобилния 

транспорт да бъдат ясни, целесъобразни, 

лесно приложими и прилагани и 

изпълнявани ефективно и съгласувано 

навсякъде в Съюза. 

водачите и справедливите условия за 

стопанска дейност на предприятията за 

автомобилен транспорт имат 

първостепенно значение за създаването 

на безопасен, ефикасен и социално 

отговорен сектор на автомобилния 

транспорт, който е в състояние да 

привлича квалифицирани работници. 

За улесняване на този процес е 

съществено социалните правила на 

Съюза в областта на автомобилния 

транспорт да бъдат ясни, целесъобразни, 

лесно приложими и прилагани и 

изпълнявани ефективно и съгласувано 

навсякъде в Съюза. 

Or. en 

 

Изменение  16 

Емилиян Павел, Клаудия Тапардел 

 

Предложение за регламент 

Съображение 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(1) Добрите условия на труд за 

водачите и справедливите условия за 

стопанска дейност на предприятията за 

автомобилен транспорт имат 

първостепенно значение за създаването 

на безопасен, ефикасен и социално 

отговорен сектор на автомобилния 

транспорт. За улесняване на този процес 

е съществено социалните правила на 

Съюза в областта на автомобилния 

транспорт да бъдат ясни, целесъобразни, 

лесно приложими и прилагани и 

изпълнявани ефективно и съгласувано 

навсякъде в Съюза. 

(1) Добрите условия на труд за 

водачите и справедливите условия за 

стопанска дейност на предприятията за 

автомобилен транспорт имат 

първостепенно значение за създаването 

на безопасен, ефикасен и социално 

отговорен сектор на автомобилния 

транспорт. За улесняване на този процес 

е съществено социалните правила на 

Съюза в областта на автомобилния 

транспорт да бъдат ясни, 

пропорционални, целесъобразни, лесно 

приложими и прилагани и изпълнявани 

ефективно и съгласувано навсякъде в 

Съюза. 

Or. en 
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Изменение  17 

Карима Дели 

 

Предложение за регламент 

Съображение 1а (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (1a) Председателят на 

Европейската комисия Жан-Клод 

Юнкер спомена предвижданото 

създаване на Европейски орган по 

въпросите на трудовия пазар в речта 

си за състоянието на Съюза през 2017 

г. 

Or. en 

 

Изменение  18 

Палома Лопес Бермехо, Таня Гонсалес Пеняс, Рина Роня Кари, Патрик Льо Ярик, 

Жуан Пимента Лопеш 

 

Предложение за регламент 

Съображение 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(2) След оценката на ефективността 

и ефикасността на изпълнението на 

действащите в Съюза социални правила 

в автомобилния транспорт и по-

специално на Регламент (ЕО) № 

561/2006 на Европейския парламент и 

на Съвета9 , бяха установени някои 

слабости в съществуващата правна 

рамка. Неясните и неподходящи 

правила за седмичната почивка, 

условията за почивка и почивките по 

време на работа при екипно управление, 

както и липсата на правила за 

връщането на водачите у дома водят до 

различия в тълкуването и в 

правоприлагащата практика в 

държавите членки. Неотдавна няколко 

държави членки приеха едностранни 

мерки, които още повече увеличават 

правната несигурност и 

(2) След оценката на ефективността 

и ефикасността на изпълнението на 

действащите в Съюза социални правила 

в автомобилния транспорт и по-

специално на Регламент (ЕО) № 

561/2006 на Европейския парламент и 

на Съвета9, бяха установени някои 

слабости в прилагането на 

съществуващата правна рамка. 

Неясните и неподходящи правила за 

условията за почивка и почивките по 

време на работа при екипно управление, 

както и липсата на правила за 

връщането на водачите у дома водят до 

различия в тълкуването и в 

правоприлагащата практика в 

държавите членки. Неотдавна няколко 

държави членки приеха едностранни 

мерки, които още повече увеличават 

правната несигурност и 
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неравнопоставеността на водачите и 

превозвачите. 

неравнопоставеността на водачите и 

превозвачите. 

__________________ __________________ 

9 Регламент (ЕО) № 561/2006 на 

Европейския парламент и на Съвета от 

15 март 2006 г. за хармонизиране на 

някои разпоредби от социалното 

законодателство, свързани с 

автомобилния транспорт, за изменение 

на Регламенти (ЕИО) № 3821/85 и (ЕО) 

№ 2135/98, и за отмяна на Регламент 

(ЕИО) № 3820/85 (ОВ L 102, 11.4.2006 

г., стр. 1). 

9 Регламент (ЕО) № 561/2006 на 

Европейския парламент и на Съвета от 

15 март 2006 г. за хармонизиране на 

някои разпоредби от социалното 

законодателство, свързани с 

автомобилния транспорт, за изменение 

на Регламенти (ЕИО) № 3821/85 и (ЕО) 

№ 2135/98, и за отмяна на Регламент 

(ЕИО) № 3820/85 (ОВ L 102, 11.4.2006 

г., стр. 1). 

Or. en 

 

Изменение  19 

Ан Сандер, Елизабет Морен-Шартие, Жером Лаврийо, Жофроа Дидие, Франк 

Пруст, Рено Мюзелие 

 

Предложение за регламент 

Съображение 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(2) След оценката на ефективността 

и ефикасността на изпълнението на 

действащите в Съюза социални правила 

в автомобилния транспорт и по-

специално на Регламент (ЕО) 

№ 561/2006 на Европейския парламент 

и на Съвета9, бяха установени някои 

слабости в съществуващата правна 

рамка. Неясните и неподходящи 

правила за седмичната почивка, 

условията за почивка и почивките по 

време на работа при екипно управление, 

както и липсата на правила за 

връщането на водачите у дома водят до 

различия в тълкуването и в 

правоприлагащата практика в 

държавите членки. Неотдавна няколко 

държави членки приеха едностранни 

мерки, които още повече увеличават 

правната несигурност и 

неравнопоставеността на водачите и 

(2) След оценката на ефективността 

и ефикасността на изпълнението на 

действащите в Съюза социални правила 

в автомобилния транспорт и по-

специално на Регламент (ЕО) 

№ 561/2006 на Европейския парламент 

и на Съвета9, бяха установени някои 

слабости в съществуващата правна 

рамка. Неясните и неподходящи 

правила за условията за почивка и 

почивките по време на работа при 

екипно управление, както и липсата на 

правила за връщането на водачите у 

дома водят до различия в тълкуването и 

в правоприлагащата практика в 

държавите членки. Неотдавна няколко 

държави членки приеха едностранни 

мерки, които още повече увеличават 

правната несигурност и 

неравнопоставеността на водачите и 

превозвачите. 
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превозвачите. 

__________________ __________________ 

9 Регламент (ЕО) № 561/2006 на 

Европейския парламент и на Съвета от 

15 март 2006 г. за хармонизиране на 

някои разпоредби от социалното 

законодателство, свързани с 

автомобилния транспорт, за изменение 

на Регламенти (ЕИО) № 3821/85 и (ЕО) 

№ 2135/98, и за отмяна на Регламент 

(ЕИО) № 3820/85 (ОВ L 102, 11.4.2006 

г., стр. 1). 

9 Регламент (ЕО) № 561/2006 на 

Европейския парламент и на Съвета от 

15 март 2006 г. за хармонизиране на 

някои разпоредби от социалното 

законодателство, свързани с 

автомобилния транспорт, за изменение 

на Регламенти (ЕИО) № 3821/85 и (ЕО) 

№ 2135/98, и за отмяна на Регламент 

(ЕИО) № 3820/85 (ОВ L 102, 11.4.2006 

г., стр. 1). 

Or. fr 

 

Изменение  20 

Клод Ролен 

 

Предложение за регламент 

Съображение 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(2) След оценката на ефективността 

и ефикасността на изпълнението на 

действащите в Съюза социални правила 

в автомобилния транспорт и по-

специално на Регламент (ЕО) 

№ 561/2006 на Европейския парламент 

и на Съвета9, бяха установени някои 

слабости в съществуващата правна 

рамка. Неясните и неподходящи 

правила за седмичната почивка, 

условията за почивка и почивките по 

време на работа при екипно управление, 

както и липсата на правила за 

връщането на водачите у дома водят до 

различия в тълкуването и в 

правоприлагащата практика в 

държавите членки. Неотдавна няколко 

държави членки приеха едностранни 

мерки, които още повече увеличават 

правната несигурност и 

неравнопоставеността на водачите и 

превозвачите. 

(2) След оценката на ефективността 

и ефикасността на изпълнението на 

действащите в Съюза социални правила 

в автомобилния транспорт и по-

специално на Регламент (ЕО) 

№ 561/2006 на Европейския парламент 

и на Съвета9, бяха установени някои 

слабости в съществуващата правна 

рамка. Неясните и неподходящи 

правила за условията за почивка и 

почивките по време на работа при 

екипно управление, както и липсата на 

правила за връщането на водачите у 

дома водят до различия в тълкуването и 

в правоприлагащата практика в 

държавите членки. Неотдавна няколко 

държави членки приеха едностранни 

мерки, които още повече увеличават 

правната несигурност и 

неравнопоставеността на водачите и 

превозвачите. 
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__________________ __________________ 

9 Регламент (ЕО) № 561/2006 на 

Европейския парламент и на Съвета от 

15 март 2006 г. за хармонизиране на 

някои разпоредби от социалното 

законодателство, свързани с 

автомобилния транспорт, за изменение 

на Регламенти (ЕИО) № 3821/85 и (ЕО) 

№ 2135/98, и за отмяна на Регламент 

(ЕИО) № 3820/85 (ОВ L 102, 11.4.2006 

г., стр. 1). 

9 Регламент (ЕО) № 561/2006 на 

Европейския парламент и на Съвета от 

15 март 2006 г. за хармонизиране на 

някои разпоредби от социалното 

законодателство, свързани с 

автомобилния транспорт, за изменение 

на Регламенти (ЕИО) № 3821/85 и (ЕО) 

№ 2135/98, и за отмяна на Регламент 

(ЕИО) № 3820/85 (ОВ L 102, 11.4.2006 

г., стр. 1). 

Or. fr 

 

Изменение  21 

Йерун Ленарс 

 

Предложение за регламент 

Съображение 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(2) След оценката на ефективността 

и ефикасността на изпълнението на 

действащите в Съюза социални правила 

в автомобилния транспорт и по-

специално на Регламент (ЕО) № 

561/2006 на Европейския парламент и 

на Съвета9, бяха установени някои 

слабости в съществуващата правна 

рамка. Неясните и неподходящи 

правила за седмичната почивка, 

условията за почивка и почивките по 

време на работа при екипно управление, 

както и липсата на правила за 

връщането на водачите у дома водят до 

различия в тълкуването и в 

правоприлагащата практика в 

държавите членки. Неотдавна няколко 

държави членки приеха едностранни 

мерки, които още повече увеличават 

правната несигурност и 

неравнопоставеността на водачите и 

превозвачите. 

(2) След оценката на ефективността 

и ефикасността на изпълнението на 

действащите в Съюза социални правила 

в автомобилния транспорт и по-

специално на Регламент (ЕО) № 

561/2006 на Европейския парламент и 

на Съвета9, бяха установени някои 

слабости в съществуващата правна 

рамка. Неясните и неподходящи 

правила за условията за почивка и 

почивките по време на работа при 

екипно управление, както и липсата на 

правила за връщането на водачите у 

дома водят до различия в тълкуването и 

в правоприлагащата практика в 

държавите членки. Неотдавна няколко 

държави членки приеха едностранни 

мерки, които още повече увеличават 

правната несигурност и 

неравнопоставеността на водачите и 

превозвачите. 

__________________ __________________ 

9 Регламент (ЕО) № 561/2006 на 9 Регламент (ЕО) № 561/2006 на 
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Европейския парламент и на Съвета от 

15 март 2006 г. за хармонизиране на 

някои разпоредби от социалното 

законодателство, свързани с 

автомобилния транспорт, за изменение 

на Регламенти (ЕИО) № 3821/85 и (ЕО) 

№ 2135/98, и за отмяна на Регламент 

(ЕИО) № 3820/85 (ОВ L 102, 11.4.2006 

г., стр. 1). 

Европейския парламент и на Съвета от 

15 март 2006 г. за хармонизиране на 

някои разпоредби от социалното 

законодателство, свързани с 

автомобилния транспорт, за изменение 

на Регламенти (ЕИО) № 3821/85 и (ЕО) 

№ 2135/98, и за отмяна на Регламент 

(ЕИО) № 3820/85 (ОВ L 102, 11.4.2006 

г., стр. 1). 

Or. nl 

 

Изменение  22 

Оле Кристенсен, Шон Саймън, Клаудиу Чиприан Тънъсеску, Гийом Балас, 

Михаел Детйен, Евелин Регнер, Мария Арена, Хави Лопес, Серхио Гутиерес 

Прието, Георги Пирински, Рори Палмър 

 

Предложение за регламент 

Съображение 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(2) След оценката на ефективността 

и ефикасността на изпълнението на 

действащите в Съюза социални правила 

в автомобилния транспорт и по-

специално на Регламент (ЕО) № 

561/2006 на Европейския парламент и 

на Съвета9 , бяха установени някои 

слабости в съществуващата правна 

рамка. Неясните и неподходящи 

правила за седмичната почивка, 

условията за почивка и почивките по 

време на работа при екипно управление, 

както и липсата на правила за 

връщането на водачите у дома водят до 

различия в тълкуването и в 

правоприлагащата практика в 

държавите членки. Неотдавна няколко 

държави членки приеха едностранни 

мерки, които още повече увеличават 

правната несигурност и 

неравнопоставеността на водачите и 

превозвачите. 

(2) След оценката на ефективността 

и ефикасността на изпълнението на 

действащите в Съюза социални правила 

в автомобилния транспорт и по-

специално на Регламент (ЕО) № 

561/2006 на Европейския парламент и 

на Съвета9, бяха установени някои 

слабости в съществуващата правна 

рамка. Неясните и неподходящи 

правила за условията за почивка и 

почивките по време на работа при 

екипно управление, както и липсата на 

правила за връщането на водачите у 

дома водят до различия в тълкуването и 

в правоприлагащата практика в 

държавите членки. Неотдавна няколко 

държави членки приеха едностранни 

мерки, които още повече увеличават 

правната несигурност и 

неравнопоставеността на водачите и 

превозвачите. 

__________________ __________________ 

9 Регламент (ЕО) № 561/2006 на 9 Регламент (ЕО) № 561/2006 на 
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Европейския парламент и на Съвета от 

15 март 2006 г. за хармонизиране на 

някои разпоредби от социалното 

законодателство, свързани с 

автомобилния транспорт, за изменение 

на Регламенти (ЕИО) № 3821/85 и (ЕО) 

№ 2135/98, и за отмяна на Регламент 

(ЕИО) № 3820/85 (ОВ L 102, 11.4.2006 

г., стр. 1). 

Европейския парламент и на Съвета от 

15 март 2006 г. за хармонизиране на 

някои разпоредби от социалното 

законодателство, свързани с 

автомобилния транспорт, за изменение 

на Регламенти (ЕИО) № 3821/85 и (ЕО) 

№ 2135/98, и за отмяна на Регламент 

(ЕИО) № 3820/85 (ОВ L 102, 11.4.2006 

г., стр. 1). 

Or. en 

 

Изменение  23 

Доминик Мартен, Жоел Мeлен 

 

Предложение за регламент 

Съображение 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(2) След оценката на 

ефективността и ефикасността на 
изпълнението на действащите в Съюза 

социални правила в автомобилния 

транспорт и по-специално на Регламент 

(ЕО) № 561/2006 на Европейския 

парламент и на Съвета9, бяха 

установени някои слабости в 

съществуващата правна рамка. 

Неясните и неподходящи правила за 

седмичната почивка, условията за 

почивка и почивките по време на работа 

при екипно управление, както и липсата 

на правила за връщането на водачите у 

дома водят до различия в тълкуването и 

в правоприлагащата практика в 

държавите членки. Неотдавна няколко 

държави членки приеха едностранни 

мерки, които още повече увеличават 

правната несигурност и 

неравнопоставеността на водачите и 

превозвачите. 

(2) След оценката на изпълнението 

на действащите в Съюза социални 

правила в автомобилния транспорт и по-

специално на Регламент (ЕО) 

№ 561/2006 на Европейския парламент 

и на Съвета9, бяха установени някои 

слабости в съществуващата правна 

рамка. Неясните и неподходящи 

правила за седмичната почивка, 

условията за почивка и почивките по 

време на работа при екипно управление, 

както и липсата на правила за 

връщането на водачите у дома водят до 

различия в тълкуването и в 

правоприлагащата практика в 

държавите членки. Неотдавна няколко 

държави членки приеха едностранни 

мерки, които още повече увеличават 

правната несигурност и 

неравнопоставеността на водачите и 

превозвачите. 

__________________ __________________ 

9 Регламент (ЕО) № 561/2006 на 

Европейския парламент и на Съвета от 

15 март 2006 г. за хармонизиране на 

9 Регламент (ЕО) № 561/2006 на 

Европейския парламент и на Съвета от 

15 март 2006 г. за хармонизиране на 
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някои разпоредби от социалното 

законодателство, свързани с 

автомобилния транспорт, за изменение 

на Регламенти (ЕИО) № 3821/85 и (ЕО) 

№ 2135/98, и за отмяна на Регламент 

(ЕИО) № 3820/85 (ОВ L 102, 11.4.2006 

г., стр. 1). 

някои разпоредби от социалното 

законодателство, свързани с 

автомобилния транспорт, за изменение 

на Регламенти (ЕИО) № 3821/85 и (ЕО) 

№ 2135/98, и за отмяна на Регламент 

(ЕИО) № 3820/85 (ОВ L 102, 11.4.2006 

г., стр. 1). 

Or. fr 

 

Изменение  24 

Емилиян Павел, Клаудия Тапардел 

 

Предложение за регламент 

Съображение 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(2) След оценката на ефективността 

и ефикасността на изпълнението на 

действащите в Съюза социални правила 

в автомобилния транспорт и по-

специално на Регламент (ЕО) № 

561/2006 на Европейския парламент и 

на Съвета9 , бяха установени някои 

слабости в съществуващата правна 

рамка. Неясните и неподходящи 

правила за седмичната почивка, 

условията за почивка и почивките по 

време на работа при екипно управление, 

както и липсата на правила за 

връщането на водачите у дома водят до 

различия в тълкуването и в 

правоприлагащата практика в 

държавите членки. Неотдавна няколко 

държави членки приеха едностранни 

мерки, които още повече увеличават 

правната несигурност и 

неравнопоставеността на водачите и 

превозвачите. 

(2) След оценката на ефективността 

и ефикасността на изпълнението на 

действащите в Съюза социални правила 

в автомобилния транспорт и по-

специално на Регламент (ЕО) № 

561/2006 на Европейския парламент и 

на Съвета9, бяха установени някои 

слабости в съществуващата правна 

рамка. Неясните и неподходящи 

правила за седмичната почивка, 

условията за почивка и почивките по 

време на работа при екипно управление, 

както и липсата на правила за 

връщането на водачите у дома или на 

друго частно място по избор на 

водача водят до различия в тълкуването 

и в правоприлагащата практика или до 

нарушения от страна на 

правоприлагащите органи в държавите 

членки. Неотдавна няколко държави 

членки приеха едностранни мерки, 

които още повече увеличават правната 

несигурност и неравнопоставеността на 

водачите и превозвачите. 

__________________ __________________ 

9 Регламент (ЕО) № 561/2006 на 

Европейския парламент и на Съвета от 

15 март 2006 г. за хармонизиране на 

9 Регламент (ЕО) № 561/2006 на 

Европейския парламент и на Съвета от 

15 март 2006 г. за хармонизиране на 



 

PE616.837v01-00 12/105 AM\1144455BG.docx 

BG 

някои разпоредби от социалното 

законодателство, свързани с 

автомобилния транспорт, за изменение 

на Регламенти (ЕИО) № 3821/85 и (ЕО) 

№ 2135/98, и за отмяна на Регламент 

(ЕИО) № 3820/85 (ОВ L 102, 11.4.2006 

г., стр. 1). 

някои разпоредби от социалното 

законодателство, свързани с 

автомобилния транспорт, за изменение 

на Регламенти (ЕИО) № 3821/85 и (ЕО) 

№ 2135/98, и за отмяна на Регламент 

(ЕИО) № 3820/85 (ОВ L 102, 11.4.2006 

г., стр. 1). 

Or. en 

 

Изменение  25 

Емилиян Павел, Клаудия Тапардел 

 

Предложение за регламент 

Съображение 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(3) Последващата оценка на 

Регламент (ЕО) № 561/2006 потвърди, 

че несъгласуваното и неефективно 

прилагане на социалните правила на 

Съюза се дължи главно на неяснота в 

правилата, неефективно използване на 

контролните уреди и недостатъчно 

административно сътрудничество 

между държавите членки. 

(3) Последващата оценка на 

Регламент (ЕО) № 561/2006 потвърди, 

че несъгласуваното и неефективно 

прилагане на социалните правила на 

Съюза се дължи главно на неяснота в 

правилата, неефективно и 

неравностойно използване на 

контролните уреди и недостатъчно 

административно сътрудничество 

между държавите членки. 

Or. en 

 

Изменение  26 

Мара Бицото 

 

Предложение за регламент 

Съображение 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(4) Ясните, подходящи и еднакво 

прилагани правила са решаващи също 

така за постигането на целите на 

политиката да се подобрят 

условията на труд за водачите и по-

специално да се осигури конкуренция 

(4) Ясните, пропорционални и 

еднакво прилагани правила, 

достатъчният брой проверки, в 

комбинация с хармонизирането на 

санкциите за вътрешния пазар в 

сектора, са решаващи елементи, за да 
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без нарушения между превозвачите, и 

да се допринесе за пътната 

безопасност за всички участници в 

движението по пътищата. 

се постигне подобряване на 

безопасността по пътищата в полза 

на всички участници в движението и 
конкуренция без нарушения между 

превозвачите. Подчертава, че 

подобряването на условията на труд 

на водачите и тяхното 

благосъстояние зависят и от 

подобряването на съоръженията за 

престой и редовна седмична почивка, 

които в съответствие с решението 

на Съда на Европейския съюз C102/16 

не могат да се ползват в превозното 

средство и в противен случай трябва 

да бъдат санкционирани. 

Or. it 

 

Изменение  27 

Емилиян Павел, Клаудия Тапардел 

 

Предложение за регламент 

Съображение 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(4) Ясните, подходящи и еднакво 

прилагани правила са решаващи също 

така за постигането на целите на 

политиката да се подобрят условията на 

труд за водачите и по-специално да се 

осигури конкуренция без нарушения 

между превозвачите, и да се допринесе 

за пътната безопасност за всички 

участници в движението по пътищата. 

(4) Ясните, подходящи и еднакво 

прилагани правила са решаващи също 

така за постигането на целите на 

политиката да се подобрят условията на 

труд за водачите и по-специално да се 

осигури лоялна конкуренция без 

нарушения между превозвачите, и да се 

допринесе за пътната безопасност за 

всички участници в движението по 

пътищата. 

Or. en 

 

Изменение  28 

Жорж Бах 

 

Предложение за регламент 

Съображение 5а (ново) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (5a) Превозът на стоки се 

различава значително от превоза на 

пътници. Водачите на автобуси са в 

тесен контакт със своите пътници и 

следва да могат да разполагат с 

повече гъвкавост при ползването на 

почивки, без да се удължава времето 

на управление или да се намаляват 

периодите на почивка и почивките по 

време на работа. 

Or. en 

 

Изменение  29 

Ан Сандер, Елизабет Морен-Шартие, Жером Лаврийо, Жофроа Дидие, Франк 

Пруст, Рено Мюзелие 

 

Предложение за регламент 

Съображение 6 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(6) Водачите, които извършват 

международни превози на дълги 

разстояния, прекарват дълго време 

далеч от дома. Съществуващите 

изисквания за редовна седмична 

почивка удължават ненужно тези 

периоди. Поради това е желателно 

разпоредбата за редовната седмична 

почивка да се приспособи по такъв 

начин, че да улесни водачите да 

извършват превози в съответствие с 

правилата и да се връщат у дома за 

редовната седмична почивка, както и 

да получават пълна компенсация за 

всички периоди на намалена седмична 

почивка. Необходимо е също така да 

се предвиди превозвачите да 

организират работата на водачите по 

такъв начин, че периодите извън дома 

да не бъдат прекомерно 

продължителни. 

(6) Водачите, които извършват 

международни превози на дълги 

разстояния, прекарват дълго време 

далеч от дома. За да не бъдат 

прекомерно продължителни 

периодите извън дома, е необходимо 

да се предвиди превозвачите да 

организират работата на водачите по 

такъв начин, че да могат да живеят в 

достойни условия чрез предоставяне 

на обезщетения или премии, които са 

съобразени с цените за нормално 

настаняване. Също така следва да се 

гарантира, че превозвачите 

организират завръщането на своите 

водачи у дома или на друго избрано от 

тях място поне на две седмици. 

Изключително важно е това време от 

курса за връщане да не се включва в 

периода за почивка и изборът на 

водача да изкара своята почивка на 

друго място, различно от неговия дом, 
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по никакъв начин да не представлява 

средство за едно предприятие да 

спестява от разхода за курс за 

връщане или от пътните разходи на 

водача.  

Or. fr 

 

Изменение  30 

Клод Ролен 

 

Предложение за регламент 

Съображение 6 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(6) Водачите, които извършват 

международни превози на дълги 

разстояния, прекарват дълго време 

далеч от дома. Съществуващите 

изисквания за редовна седмична 

почивка удължават ненужно тези 

периоди. Поради това е желателно 

разпоредбата за редовната седмична 

почивка да се приспособи по такъв 

начин, че да улесни водачите да 

извършват превози в съответствие с 

правилата и да се връщат у дома за 

редовната седмична почивка, както и 

да получават пълна компенсация за 

всички периоди на намалена седмична 

почивка. Необходимо е също така да 

се предвиди превозвачите да 

организират работата на водачите по 

такъв начин, че периодите извън дома 

да не бъдат прекомерно продължителни. 

(6) Водачите, които извършват 

международни превози на дълги 

разстояния, прекарват дълго време 

далеч от дома. Необходимо е да се 

предвиди превозвачите да организират 

работата на водачите по такъв начин, че 

периодите извън дома да не бъдат 

прекомерно продължителни, те да 

имат възможността да се връщат 

редовно у дома и правилата да им 

позволяват да се ползват от 

достойни условия за почивка на 

качествени места за настаняване. 

Or. fr 

 

Изменение  31 

Йерун Ленарс 

 

Предложение за регламент 

Съображение 6 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

(6) Водачите, които извършват 

международни превози на дълги 

разстояния, прекарват дълго време 

далеч от дома. Сегашните изисквания 

за редовната седмична почивка 

ненужно удължават това време. 

Поради това е желателно 

разпоредбата за редовната седмична 

почивка да се приспособи по такъв 

начин, че да улесни водачите да 

извършват превози в съответствие с 

правилата и да се връщат у дома за 

редовната седмична почивка, както и 

да получават пълна компенсация за 

всички периоди на намалена седмична 

почивка. Необходимо е също така да 

се предвиди превозвачите да 

организират работата на водачите по 

такъв начин, че периодите извън дома 

да не бъдат прекомерно продължителни. 

(6) Водачите, които извършват 

международни превози на дълги 

разстояния, прекарват дълго време 

далеч от дома. Поради настоящата 

липса на безопасни зони за паркиране 

и на адекватни съоръжения за 
почивка, е необходимо да се предвиди 

превозвачите да организират работата 

на водачите по такъв начин, че 

периодите извън дома да не бъдат 

прекомерно продължителни и водачите 

да имат възможност да се връщат у 

дома редовно. 

Or. nl 

 

Изменение  32 

Оле Кристенсен, Шон Саймън, Клаудиу Чиприан Тънъсеску, Гийом Балас, 

Михаел Детйен, Евелин Регнер, Мария Арена, Хави Лопес, Серхио Гутиерес 

Прието, Георги Пирински, Рори Палмър 

 

Предложение за регламент 

Съображение 6 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(6) Водачите, които извършват 

международни превози на дълги 

разстояния, прекарват дълго време 

далеч от дома. Сегашните изисквания 

за редовната седмична почивка 

ненужно удължават това време. 

Поради това е желателно 

разпоредбата за редовната седмична 

почивка да се приспособи по такъв 

начин, че да улесни водачите да 

извършват превози в съответствие с 

(6) Водачите, които извършват 

международни превози на дълги 

разстояния, прекарват дълго време 

далеч от дома. За да се осигурят 

достойни условия на труд, е 
необходимо да се предвиди 

превозвачите да организират работата 

на водачите по такъв начин, че 

периодите извън дома да не бъдат 

прекомерно продължителни и да 

гарантират, че водачите разполагат 
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правилата и да се връщат у дома за 

редовната седмична почивка, както и 

да получават пълна компенсация за 

всички периоди на намалена седмична 

почивка. Необходимо е също така да 

се предвиди превозвачите да 

организират работата на водачите по 

такъв начин, че периодите извън дома 

да не бъдат прекомерно продължителни. 

както с възможност, така и със 

средства да се връщат у дома редовно. 

Or. en 

 

Изменение  33 

Роза Д'Амато, Даниела Аюто, Лаура Аджеа, Тициана Бегин 

 

Предложение за регламент 

Съображение 6 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(6) Водачите, които извършват 

международни превози на дълги 

разстояния, прекарват дълго време 

далеч от дома. Сегашните изисквания за 

редовната седмична почивка ненужно 

удължават това време. Поради това е 

желателно разпоредбата за редовната 

седмична почивка да се приспособи по 

такъв начин, че да улесни водачите да 

извършват превози в съответствие с 

правилата и да се връщат у дома за 

редовната седмична почивка, както и да 

получават пълна компенсация за всички 

периоди на намалена седмична почивка. 

Необходимо е също така да се предвиди 

превозвачите да организират работата 

на водачите по такъв начин, че 

периодите извън дома да не бъдат 

прекомерно продължителни. 

(6) Водачите, които извършват 

международни превози на дълги 

разстояния, прекарват дълго време 

далеч от дома. Сегашните изисквания за 

редовната седмична почивка ненужно 

удължават това време. Поради това е 

желателно разпоредбата за редовната 

седмична почивка да се приспособи по 

такъв начин, че да улесни водачите да 

извършват превози в съответствие с 

правилата и да се връщат у дома за 

редовната седмична почивка, както и да 

получават пълна компенсация за всички 

периоди на намалена седмична почивка. 

Необходимо е също така да се предвиди 

превозвачите да организират работата 

на водачите по такъв начин, че 

периодите извън дома да не бъдат 

прекомерно продължителни. Когато 

водач избере да ползва почивката у 

дома, транспортното предприятие 

следва да му предостави средствата 

за прибиране. 

Or. it 
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Изменение  34 

Данута Язловецка, Агнешка Козловска-Райевич, Марек Плура, Кшищоф Хетман 

 

Предложение за регламент 

Съображение 6 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(6) Водачите, които извършват 

международни превози на дълги 

разстояния, прекарват дълго време 

далеч от дома. Сегашните изисквания за 

редовната седмична почивка ненужно 

удължават това време. Поради това е 

желателно разпоредбата за редовната 

седмична почивка да се приспособи по 

такъв начин, че да улесни водачите да 

извършват превози в съответствие с 

правилата и да се връщат у дома за 

редовната седмична почивка, както и да 

получават пълна компенсация за всички 

периоди на намалена седмична почивка. 

Необходимо е също така да се предвиди 

превозвачите да организират работата 

на водачите по такъв начин, че 

периодите извън дома да не бъдат 

прекомерно продължителни. 

(6) Водачите, които извършват 

международни превози на дълги 

разстояния, прекарват дълго време 

далеч от дома. Сегашните изисквания за 

редовната седмична почивка ненужно 

удължават това време. Поради това е 

желателно разпоредбата за редовната 

седмична почивка да се приспособи по 

такъв начин, че да улесни водачите да 

извършват превози в съответствие с 

правилата и да се връщат у дома за 

редовната седмична почивка, както и да 

получават пълна компенсация за всички 

периоди на намалена седмична почивка. 

Необходимо е също така да се предвиди 

превозвачите да организират работата 

на водачите по такъв начин, че 

периодите извън мястото им на 

пребиваване да не бъдат прекомерно 

продължителни. Водачите следва също 

така да могат да избират как да 

ползват почивката си. 

Or. pl 

 

Изменение  35 

Палома Лопес Бермехо, Таня Гонсалес Пеняс, Рина Роня Кари, Патрик Льо Ярик, 

Жуан Пимента Лопеш 

 

Предложение за регламент 

Съображение 6 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(6) Водачите, които извършват 

международни превози на дълги 

разстояния, прекарват дълго време 

далеч от дома. Сегашните изисквания 

за редовната седмична почивка 

(6) Водачите, които извършват 

международни превози на дълги 

разстояния, прекарват дълго време 

далеч от дома. Поради това е 

желателно съществуващата 
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ненужно удължават това време. 

Поради това е желателно 

разпоредбата за редовната седмична 

почивка да се приспособи по такъв 

начин, че да улесни водачите да 

извършват превози в съответствие с 

правилата и да се връщат у дома за 

редовната седмична почивка, както и да 

получават пълна компенсация за всички 

периоди на намалена седмична почивка. 

Необходимо е също така да се предвиди 

превозвачите да организират работата 

на водачите по такъв начин, че 

периодите извън дома да не бъдат 

прекомерно продължителни. 

разпоредба за редовната седмична 

почивка да се прилага по такъв начин, 

че да улесни водачите да извършват 

превози в съответствие със 

съществуващите правила и да се 

връщат у дома за редовната седмична 

почивка, както и да получават пълна 

компенсация за всички периоди на 

намалена седмична почивка. 

Необходимо е също така превозвачите 

да организират работата на водачите по 

такъв начин, че периодите извън дома 

да не бъдат прекомерно продължителни. 

Or. en 

 

Изменение  36 

Доминик Мартен, Жоел Мeлен 

 

Предложение за регламент 

Съображение 6а (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (6а) По принцип водачът би 

следвало да може да се връща у дома 

поне веднъж седмично. 

Or. fr 

 

Изменение  37 

Доминик Мартен, Жоел Мeлен 

 

Предложение за регламент 

Съображение 6б (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (6б) Периодите на нормална 

седмична почивка трябва да останат 

като правило, а намалената седмична 

почивка като изключение. 

Намалените седмични почивки 
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трябва да останат ограничени, 

особено когато се ползват в кабина. 

Or. fr 

 

Изменение  38 

Мартина Длабайова, Антониу Мариню и Пинту, Енрике Калвет Чамбон 

 

Предложение за регламент 

Съображение 7 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(7) Съществуват различия между 

държавите членки в тълкуването и 

прилагането на изискванията за 

седмичната почивка по отношение на 

мястото, където следва да се ползва 

седмичната почивка. Ето защо е 

уместно да се поясни това изискване, за 

да се осигури подходящо настаняване 

на водачите за периодите на нормална 

седмична почивка, ако тя се ползва 

извън дома. 

(7) Съществуват различия между 

държавите членки в тълкуването и 

прилагането на изискванията за 

седмичната почивка по отношение на 

мястото, където следва да се ползва 

седмичната почивка. Ето защо е 

уместно да се поясни това изискване, за 

да се осигурят подходящи условия за 

водачите, ако са извън дома. 

Or. en 

 

Изменение  39 

Данута Язловецка, Агнешка Козловска-Райевич, Марек Плура, Кшищоф Хетман 

 

Предложение за регламент 

Съображение 7 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(7) Съществуват различия между 

държавите членки в тълкуването и 

прилагането на изискванията за 

седмичната почивка по отношение на 

мястото, където следва да се ползва 

седмичната почивка. Ето защо е 

уместно да се поясни това изискване, за 

да се осигури подходящо настаняване на 

водачите за периодите на нормална 

седмична почивка, ако тя се ползва 

(7) Съществуват различия между 

държавите членки в тълкуването и 

прилагането на изискванията за 

седмичната почивка по отношение на 

мястото, където следва да се ползва 

седмичната почивка. Ето защо е 

уместно да се поясни това изискване, за 

да се осигури подходящо настаняване на 

водачите за периодите на нормална 

седмична почивка, ако тя се ползва 
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извън дома. извън дома. За да бъде изпълнено това 

условие, държавите членки трябва да 

направят значителни инвестиции в 

изграждането на безопасни зони за 

паркиране, адаптирани към 

потребностите на водачите. 

Or. pl 

 

Изменение  40 

Робер Рошфор 

 

Предложение за регламент 

Съображение 7 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(7) Съществуват различия между 

държавите членки в тълкуването и 

прилагането на изискванията за 

седмичната почивка по отношение на 

мястото, където следва да се ползва 

седмичната почивка. Ето защо е 

уместно да се поясни това изискване, за 

да се осигури подходящо настаняване на 

водачите за периодите на нормална 

седмична почивка, ако тя се ползва 

извън дома. 

(7) Съществуват различия между 

държавите членки в тълкуването и 

прилагането на изискванията за 

седмичната почивка по отношение на 

мястото, където следва да се ползва 

седмичната почивка. С цел да се 

гарантират добрите условия на 

работа и безопасност за водачите, е 

уместно да се поясни това изискване, за 

да се осигури подходящо настаняване на 

водачите за периодите на нормална и 

намалена седмична почивка, ако тя се 

ползва извън дома. 

Or. fr 

 

Изменение  41 

Георги Пирински 

 

Предложение за регламент 

Съображение 7 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(7) Съществуват различия между 

държавите членки в тълкуването и 

прилагането на изискванията за 

седмичната почивка по отношение на 

(7) Съществуват различия между 

държавите членки в тълкуването и 

прилагането на изискванията за 

седмичната почивка по отношение на 
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мястото, където следва да се ползва 

седмичната почивка. Ето защо е 

уместно да се поясни това изискване, за 

да се осигури подходящо настаняване 

на водачите за периодите на нормална 

седмична почивка, ако тя се ползва 

извън дома. 

мястото, където следва да се ползва 

седмичната почивка. Ето защо е 

уместно да се поясни това изискване, за 

да се осигури на водачите подходящо 

частно или друго място за 

настаняване по техен избор, за което 

се заплаща от работодателя, за 
периодите на нормална седмична 

почивка, ако тя се ползва извън дома. 

Or. en 

 

Изменение  42 

Оле Кристенсен, Шон Саймън, Клаудиу Чиприан Тънъсеску, Гийом Балас, 

Михаел Детйен, Евелин Регнер, Мария Арена, Хави Лопес, Серхио Гутиерес 

Прието, Георги Пирински, Рори Палмър 

 

Предложение за регламент 

Съображение 7 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(7) Съществуват различия между 

държавите членки в тълкуването и 

прилагането на изискванията за 

седмичната почивка по отношение на 

мястото, където следва да се ползва 

седмичната почивка. Ето защо е 

уместно да се поясни това изискване, за 

да се осигури подходящо настаняване на 

водачите за периодите на нормална 

седмична почивка, ако тя се ползва 

извън дома. 

(7) Съществуват различия между 

държавите членки в тълкуването и 

прилагането на изискванията за 

седмичната почивка по отношение на 

мястото, където следва да се ползва 

седмичната почивка. Ето защо е 

уместно да се поясни това изискване, за 

да се осигури подходящо частно 

място за настаняване на водачите, за 

което се заплаща от работодателя, 

за периодите на нормална седмична 

почивка, ако тя се ползва извън дома. 

Or. en 

 

Изменение  43 

Емилиян Павел, Клаудия Тапардел 

 

Предложение за регламент 

Съображение 7 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

(7) Съществуват различия между 

държавите членки в тълкуването и 

прилагането на изискванията за 

седмичната почивка по отношение на 

мястото, където следва да се ползва 

седмичната почивка. Ето защо е 

уместно да се поясни това изискване, за 

да се осигури подходящо настаняване на 

водачите за периодите на нормална 

седмична почивка, ако тя се ползва 

извън дома. 

(7) Съществуват различия между 

държавите членки в тълкуването и 

прилагането на изискванията за 

седмичната почивка по отношение на 

мястото, където следва да се ползва 

седмичната почивка. Ето защо е 

уместно да се поясни това изискване, за 

да се осигури подходящо и съобразено с 

равенството между половете 
настаняване на водачите за периодите 

на нормална седмична почивка, ако тя 

се ползва извън дома. 

Or. en 

 

Изменение  44 

Мартина Длабайова, Антониу Мариню и Пинту, Енрике Калвет Чамбон 

 

Предложение за регламент 

Съображение 7а (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (7a) Много от автомобилните 

транспортни операции в ЕС 

включват превоз чрез ферибот или 

железници за част от пътуването. 

Поради това следва да бъдат 

предвидени ясни подходящи 

разпоредби относно периодите на 

почивка и почивките по време на 

работа за такива операции. 

Or. en 

Обосновка 

Следва да се предвидят изключения в случай на седмични почивки за дълги пътувания с 

ферибот или железници, касаещи предимно периферията на ЕС. 
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Изменение  45 

Роза Д'Амато, Даниела Аюто, Лаура Аджеа, Тициана Бегин 

 

Предложение за регламент 

Съображение 7а (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (7а) В тази връзка е целесъобразно 

да се създадат сертифицирани 

оборудвани зони, които да 

гарантират оптимална почивка на 

водачите и в същото време 

безопасността на превозните 

средства и стоките, които се 

транспортират с тях. 

Or. it 

 

Изменение  46 

Емилиян Павел, Клаудия Тапардел 

 

Предложение за регламент 

Съображение 8 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(8) Водачите често се сблъскват с 

непредвидени обстоятелства, поради 

които е невъзможно да се достигне 

желаното място за ползване на 

седмичната почивка, без да се нарушат 

правилата на Съюза. Желателно е да се 

облекчат водачите, когато трябва да се 

справят с такива обстоятелства, и да им 

се даде възможност да стигнат до 

мястото за седмичната почивка без да се 

нарушават правилата за максималното 

време на управление. 

(8) Водачите често се сблъскват с 

непредвидени обстоятелства, поради 

които е невъзможно да се достигне 

желаното място за ползване на 

седмичната почивка, без да се нарушат 

правилата на Съюза. Желателно е да се 

облекчат водачите, когато трябва да се 

справят с такива обстоятелства, и да им 

се даде възможност да стигнат до 

мястото за седмичната почивка без да се 

нарушават правилата за максималното 

време на управление. Насърчава се 

полагането на повече усилия за 

създаване или подобряване на 

безопасни зони за паркиране, 

необходимите санитарни съоръжения 

и подходящо настаняване. 

Or. en 
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Изменение  47 

Мартина Длабайова, Антониу Мариню и Пинту, Енрике Калвет Чамбон, Робер 

Рошфор 

 

Предложение за регламент 

Съображение 8а (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (8a) За да се защитят условията на 

труд на водачите на местата на 

товарене и разтоварване, 

собствениците и операторите на 

тези места следва да осигуряват 

достъп на водача до хигиенни 

съоръжения. 

Or. en 

 

Изменение  48 

Мара Бицото 

 

Предложение за регламент 

Съображение 10 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(10) За да се гарантират еднакви 

условия за изпълнение на Регламент 

(ЕО) № 561/2006, на Комисията следва 

да бъдат предоставени изпълнителни 

правомощия за изясняване на 

разпоредбите от настоящия 

Регламент и за установяване на общи 

подходи към тяхното прилагане и 

изпълнение. Тези правомощия следва 

да се упражняват в съответствие с 

Регламент (ЕС) № 182/201110. 

заличава се 

__________________  

10 Регламент (ЕС) № 182/2011 на 

Европейския парламент и на Съвета 

от 16 февруари 2011 г. за 

установяване на общите правила и 

принципи относно реда и условията 

 



 

PE616.837v01-00 26/105 AM\1144455BG.docx 

BG 

за контрол от страна на държавите 

членки върху упражняването на 

изпълнителните правомощия от 

страна на Комисията (ОВ L 55, 

28.2.2011 г., стр. 13). 

Or. it 

 

Изменение  49 

Емилиян Павел, Клаудия Тапардел 

 

Предложение за регламент 

Съображение 10 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(10) За да се гарантират еднакви 

условия за изпълнение на Регламент 

(ЕО) № 561/2006, на Комисията следва 

да бъдат предоставени изпълнителни 

правомощия за изясняване на 

разпоредбите от настоящия Регламент и 

за установяване на общи подходи към 

тяхното прилагане и изпълнение. Тези 

правомощия следва да бъдат 

упражнявани в съответствие с 

Регламент (ЕС) № 182/201110 . 

(10) За да се гарантират еднакви 

условия за изпълнение на Регламент 

(ЕО) № 561/2006, на Комисията следва 

да бъдат предоставени изпълнителни 

правомощия за изясняване на 

разпоредбите от настоящия Регламент и 

за установяване на общи подходи към 

тяхното прилагане и изпълнение. Тези 

правомощия следва да бъдат 

упражнявани в съответствие с 

Регламент (ЕС) № 182/201110 от 

Европейски орган за автомобилен 

транспорт. 

__________________ __________________ 

10 Регламент (ЕС) № 182/2011 на 

Европейския парламент и на Съвета от 

16 февруари 2011 г. за установяване на 

общите правила и принципи относно 

реда и условията за контрол от страна 

на държавите членки върху 

упражняването на изпълнителните 

правомощия от страна на Комисията 

(ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13). 

10 Регламент (ЕС) № 182/2011 на 

Европейския парламент и на Съвета от 

16 февруари 2011 г. за установяване на 

общите правила и принципи относно 

реда и условията за контрол от страна 

на държавите членки върху 

упражняването на изпълнителните 

правомощия от страна на Комисията 

(ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13). 

Or. en 

 

Изменение  50 

Ан Сандер, Елизабет Морен-Шартие, Жером Лаврийо, Жофроа Дидие, Франк 
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Пруст, Рено Мюзелие 

 

Предложение за регламент 

Съображение 11 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(11) За повишаване на ефективността 

на разходите по прилагането на 

социалните правила следва пълноценно 

да се използва потенциалът на 

днешните и бъдещите тахографски 

системи. Поради това следва да бъде 

подобрена функционалността на 

тахографите, за да се осигури по-

точно установяване на 

местоположението, по-специално при 

международните превози. 

(11) За улесняване и повишаване на 

ефективността на разходите по 

прилагането на социалните правила, до 

2023 г следва да се въведат 

интелигентни тахографи на всички 

превозни средства за международен 

превоз на стоки, които ще позволят 
да се осигури по-точно установяване на 

местоположението, по-специално при 

международните превози. 

Or. fr 

 

Изменение  51 

Палома Лопес Бермехо, Рина Роня Кари, Патрик Льо Ярик, Жуан Пимента 

Лопеш, Таня Гонсалес Пеняс 

 

Предложение за регламент 

Съображение 11 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(11) За повишаване на ефективността 

на разходите по прилагането на 

социалните правила следва пълноценно 

да се използва потенциалът на днешните 

и бъдещите тахографски системи. 

Поради това следва да бъде подобрена 

функционалността на тахографите, за да 

се осигури по-точно установяване на 

местоположението, по-специално при 

международните превози. 

(11) За повишаване на ефективността 

на разходите по прилагането на 

социалните правила следва пълноценно 

да се използва потенциалът на днешните 

и бъдещите тахографски системи, като 

се започне с инсталирането на 

цифровия тахограф в регистрирани 

превозни средства преди 2020 г. 

Поради това следва да бъде подобрена 

функционалността на тахографите, за да 

се осигури по-точно установяване на 

местоположението, по-специално при 

международните превози. 

Or. en 
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Изменение  52 

Роза Д'Амато, Даниела Аюто, Лаура Аджеа, Тициана Бегин 

 

Предложение за регламент 

Съображение 11 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(11) За повишаване на ефективността 

на разходите по прилагането на 

социалните правила следва пълноценно 

да се използва потенциалът на днешните 

и бъдещите тахографски системи. 

Поради това следва да бъде подобрена 

функционалността на тахографите, за да 

се осигури по-точно установяване на 

местоположението, по-специално при 

международните превози. 

(11) За повишаване на ефективността 

на разходите по прилагането на 

социалните правила следва пълноценно 

да се използва потенциалът на днешните 

и бъдещите тахографски системи. 

Поради това следва да бъде подобрена 

функционалността на тахографите, за да 

се осигури по-точно установяване на 

местоположението, по-специално при 

международните превози. Също така е 

целесъобразно да се създаде портал на 

глобалната навигационна спътникова 

система за автомобилния транспорт, 

който да съдържа цялата 

информация, предадена от 

интелигентните тахографи, и да 

бъде достъпен в реално време за 

компетентните контролни органи 

както на пътя, така и от 

разстояние. 

Or. it 

 

Изменение  53 

Емилиян Павел, Клаудия Тапардел 

 

Предложение за регламент 

Съображение 11а (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (11a) С цел повишаване на пътната 

безопасност и на условията на труд 

на водачите, приложното поле на 

Регламент (ЕО) № 561/2006 следва да 

включва използването на превозни 

средства за превоз на стоки с 

максимално допустима маса, по-

малка от 3,5 тона, които извършват 
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дейност извън зоната в радиус от 400 

километра от базата на 

предприятието. 

Or. en 

 

Изменение  54 

Жорж Бах 

 

Предложение за регламент 

Съображение 11а (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (11a) С цел повишаване на пътната 

безопасност и на условията на труд 

на водачите, приложното поле на 

настоящия регламент следва да 

включва използването на превозни 

средства за превоз на стоки с 

максимално допустима маса между 

2,4 и 3,5 тона, които извършват 

дейност извън зоната в радиус от 200 

километра от базата на 

предприятието. 

Or. en 

 

Изменение  55 

Доминик Мартен, Жоел Мeлен 

 

Предложение за регламент 

Съображение 11а (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 11а. С цел повишаване на пътната 

безопасност и на условията на труд 

на водачите, обхватът на Регламент 

(ЕО) № 561/2006 следва да включва 

използването на превозни средства за 

превоз на стоки с допустима 

максимална маса, по-малка от 

3,5 тона, които извършват дейност 

извън зоната в радиус от 
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200 километра от базата на 

предприятието. 

Or. fr 

 

Изменение  56 

Оле Кристенсен, Шон Саймън, Клаудиу Чиприан Тънъсеску, Гийом Балас, 

Михаел Детйен, Евелин Регнер, Мария Арена, Хави Лопес, Серхио Гутиерес 

Прието, Рори Палмър 

 

Предложение за регламент 

Съображение 11а (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (11a) С цел повишаване на пътната 

безопасност и на условията на труд 

на водачите, приложното поле на 

Регламент (ЕО) № 561/2006 следва да 

включва използването на превозни 

средства за превоз на стоки с 

максимално допустима маса, по-

малка от 3,5 тона. 

Or. en 

 

Изменение  57 

Клод Ролен 

 

Предложение за регламент 

Съображение 11а (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (11а) С цел повишаване на пътната 

безопасност и на условията на труд 

на водачите, обхватът на Регламент 

(ЕО) № 561/2006 следва да включва 

използването на превозни средства за 

превоз на стоки с допустима 

максимална маса, по-малка от 

3,5 тона. 

Or. fr 
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Изменение  58 

Палома Лопес Бермехо, Таня Гонсалес Пеняс, Рина Роня Кари, Патрик Льо Ярик, 

Жуан Пимента Лопеш 

 

Предложение за регламент 

Съображение 11а (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (11a) Тъй като новите видове превоз 

на стоки се увеличават, използването 

на превозни средства за целите на 

превоза на стоки с максимално 

допустима маса, по-малка от 3,5 

тона, може да бъде включено в 

обхвата на Регламент (ЕО) 

№ 561/2006 с цел подобряване на 

условията на труд на водачите и 

пътната безопасност. 

Or. en 

 

Изменение  59 

Жером Лаврийо, Елизабет Морен-Шартие, Ан Сандер, Жофроа Дидие, Франк 

Пруст, Рено Мюзелие 

 

Предложение за регламент 

Съображение 11а (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (11а) Изключението за моторни 

превозни средства, осъществяващи 

дейности, свързани с международни 

превози с допустима максимална маса 

в натоварено състояние до 3,5 тона 

или състави от превозни средства с 

допустима максимална маса в 

натоварено състояние до 3,5 тона 

доведе до развитието на нелоялна 

конкуренция, както и до различия при 

прилагането на Регламент 

(ЕО) 561/2006, което имаше като 

последствия разногласия по 

отношение на условията на труд, 
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както и застрашаване на пътната 

безопасност. Поради това е 

подходящо този вид превозни 

средства също да се включи в обхвата 

на Регламент (ЕО) 561/2006. 

Or. fr 

 

Изменение  60 

Йерун Ленарс 

 

Предложение за регламент 

Съображение 11а (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (11a) Бързото развитие на новите 

технологии и цифровизацията в 

икономиката на Съюза и 

необходимостта от равнопоставени 

условия на конкуренция между 

дружествата в международния 

автомобилен транспорт правят 

необходимо съкращаването на 

преходния период за инсталирането 

на интелигентния тахограф в 

регистрирани превозни средства. 

Интелигентният тахограф ще 

допринесе за опростяване на 

проверките и по този начин ще 

улесни работата на националните 

органи. 

Or. nl 

 

Изменение  61 

София Рибейру 

 

Предложение за регламент 

Съображение 11а (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (11a) За да се гарантират подходящи 

стандарти за здраве и безопасност за 
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водачи, които не могат да достигнат 

до дома за седмична почивка, са 

необходими повече усилия, за да се 

гарантира изграждането или 

модернизирането на безопасни зони за 

паркиране, подходящи санитарни 

съоръжения и настаняване.  

Or. pt 

Изменение  62 

Вероника Лопе Фонтане 

 

Предложение за регламент 

Съображение 11а (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (11a) Водачите са изправени пред 

недостиг на места за почивка, които 

да предоставят гаранция за 

безопасност и адекватна почивка. 

Докато това положение не се 

промени, водачите ще могат да 

почиват в кабината, стига тя да е 

подходяща. 

Or. es 

 

Изменение  63 

Доминик Мартен, Жоел Мeлен 

 

Предложение за регламент 

Съображение 11б (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (11б) Бързото развитие на новите 

технологии и цифровизацията в 

икономиката на Съюза и 

необходимостта от равнопоставени 

условия на конкуренция между 

дружествата в международния 

автомобилен транспорт правят 

необходимо съкращаването на 

преходния период за инсталирането 
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на цифровия тахограф в регистрирани 

превозни средства. Цифровият 

тахограф ще допринесе за 

опростяване на проверките и по този 

начин ще улесни работата на 

националните органи. 

Or. fr 

 

Изменение  64 

Оле Кристенсен, Шон Саймън, Клаудиу Чиприан Тънъсеску, Гийом Балас, 

Михаел Детйен, Евелин Регнер, Мария Арена, Хави Лопес, Серхио Гутиерес 

Прието, Рори Палмър 

 

Предложение за регламент 

Съображение 11б (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (11б) Необходимостта от 

равнопоставени условия на 

конкуренция между дружествата в 

международния автомобилен 

транспорт правят необходимо 

съкращаването на преходния период 

за инсталирането на цифровия 

тахограф в регистрирани превозни 

средства. Цифровият тахограф ще 

допринесе за опростяване на 

проверките и по този начин ще 

улесни работата на националните 

органи. 

Or. en 

 

Изменение  65 

Емилиян Павел, Клаудия Тапардел 

 

Предложение за регламент 

Съображение 11б (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (11б) Инсталирането на цифровия 

тахограф в регистрирани превозни 



 

AM\1144455BG.docx 35/105 PE616.837v01-00 

 BG 

средства ще допринесе за по-доброто 

наблюдение на прилагането на 

законодателството на ЕС в сектора 

на автомобилния транспорт, ще 

опрости контрола или дори ще 

намали ненужните проверки, както и 

ще съкрати времето за извършването 

им. Инсталирането на цифровия 

тахограф в регистрирани превозни 

средства ще бъде предвидено за 

задължително до края на 2021 г. 

Or. en 

 

Изменение  66 

Жорж Бах 

 

Предложение за регламент 

Съображение 11б (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (11б) Един Европейски орган по 

въпросите на трудовия пазар би могъл 

да играе важна роля в прилагането на 

правилата, установени в настоящия 

регламент, по-конкретно като помага 

на националните органи да 

координират проверките, да обменят 

информация и най-добри практики и 

да обучават инспекторите. 

Or. en 

 

Изменение  67 

Палома Лопес Бермехо, Таня Гонсалес Пеняс, Рина Роня Кари, Патрик Льо Ярик, 

Жуан Пимента Лопеш 

 

Предложение за регламент 

Съображение 11б (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (11б) Държавите членки може да 

положат повече усилия за 
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подобряване на условията за здраве и 

безопасност в зоните за паркиране 

чрез подобряване на подходящите 

санитарни съоръжения и места за 

настаняване. С цел улесняване на 

периодите на почивка извън дома 

следва да има достатъчно голяма 

мрежа от зони за паркиране в ЕС. 

Or. en 

 

Изменение  68 

Йерун Ленарс 

 

Предложение за регламент 

Съображение 11б (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (11б) С цел повишаване на пътната 

безопасност и подобряване на 

условията на труд на водачите, 

обхватът на Регламент (ЕО) 

№ 561/2006 следва да включва 

използването на превозни средства за 

превоз на стоки с максимално 

допустима маса, която не надвишава 

3,5 тона. 

Or. nl 

 

Изменение  69 

Доминик Мартен, Жоел Мeлен 

 

Предложение за регламент 

Съображение 11в (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (11в) За да се гарантират подходящи 

стандарти за здраве и безопасност за 

водачи, които не могат да достигнат 

до дома за седмична почивка, са 

необходими повече усилия за 

осигуряване на финансиране за 
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изграждането или модернизирането 

на безопасни зони за паркиране, 

подходящи санитарни съоръжения и 

подходящо настаняване. 

Or. fr 

 

Изменение  70 

Йерун Ленарс 

 

Предложение за регламент 

Съображение 11в (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (11в) За да се гарантират подходящи 

стандарти за здраве и безопасност за 

водачи, които не могат да достигнат 

до дома за седмична почивка, са 

необходими повече усилия за 

осигуряване на финансиране за 

изграждането или модернизирането 

на безопасни зони за паркиране, 

подходящи санитарни съоръжения и 

подходящо настаняване. 

Or. nl 

 

Изменение  71 

Оле Кристенсен, Шон Саймън, Клаудиу Чиприан Тънъсеску, Гийом Балас, 

Михаел Детйен, Евелин Регнер, Мария Арена, Хави Лопес, Серхио Гутиерес 

Прието, Георги Пирински, Рори Палмър 

 

Предложение за регламент 

Съображение 11в (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (11в) За да се гарантира 

ефективното привеждане в 

изпълнение при извършването на 

пътни проверки, компетентните 

органи следва да бъдат в състояние да 

установяват дали са спазени 

правилата по отношение на времето 
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на управление и периодите на почивка 

в деня на проверката и през 

предходните 56 дни. 

Or. en 

 

Изменение  72 

Жорж Бах 

 

Предложение за регламент 

Съображение 11в (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (11в) В своята Резолюция относно 

изпълнението на Бялата книга за 

транспорта от 2011 г. Европейският 

парламент призова за обмисляне на 

създаването на европейска 

пътнотранспортна агенция, за да се 

гарантира правилното прилагане на 

законодателството на ЕС и да се 

стимулира стандартизирането във 

всички държави членки. 

Or. en 

 

Изменение  73 

Клод Ролен 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка -1 (нова) 

Регламент (EО) № 561/2006 

Член 2 – параграф 1 – буква а 

 

Текст в сила Изменение 

 (-1) в член 2, параграф 1 буква а) се 

заменя със следния текст: 

а) на стоки, когато максимално 

допустимата маса на превозното 

средство, включително всяко ремарке 

или полуремарке, надхвърля 3,5 тона; 

или 

„а) на стоки; или“ 
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Or. fr 

 

Изменение  74 

Палома Лопес Бермехо, Таня Гонсалес Пеняс, Рина Роня Кари, Патрик Льо Ярик, 

Жуан Пимента Лопеш 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка -1 (нова) 

Регламент (ЕО) № 561/2006 

Член 2 – параграф 1 – буква а 

 

Текст в сила Изменение 

 (-1) в член 2, параграф 1 буква а) се 

заменя със следния текст: 

а) на стоки, когато максимално 

допустимата маса на превозното 

средство, включително всяко ремарке 

или полуремарке, надхвърля 3,5 тона, 

или 

„а) на стоки, или“ 

Or. en 

 

Изменение  75 

Йерун Ленарс 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка -1 (нова) 

Регламент (ЕО) № 561/2006 

Член 2 – параграф 1 – буква а 

 

Текст в сила Изменение 

 (-1) в член 2, параграф 1 буква а) се 

заменя със следния текст: 

а) на стоки, когато максимално 

допустимата маса на превозното 

средство, включително всяко ремарке 

или полуремарке, надхвърля 3,5 тона, 

или 

„a) на стоки, или“ 

Or. nl 
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Изменение  76 

Оле Кристенсен, Шон Саймън, Клаудиу Чиприан Тънъсеску, Гийом Балас, 

Михаел Детйен, Евелин Регнер, Мария Арена, Хави Лопес, Серхио Гутиерес 

Прието, Рори Палмър 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка -1 (нова) 

Регламент (ЕО) № 561/2006 

Член 2 – параграф 1 – буква а 

 

Текст в сила Изменение 

 (-1) в член 2, параграф 1 буква а) се 

заменя със следния текст: 

а) на стоки, когато максимално 

допустимата маса на превозното 

средство, включително всяко ремарке 

или полуремарке, надхвърля 3,5 тона, 

или 

„а) на стоки, или“ 

Or. en 

 

Изменение  77 

Жером Лаврийо, Елизабет Морен-Шартие, Ан Сандер, Жофроа Дидие, Рено 

Мюзелие, Франк Пруст 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка -1 (нова) 

Регламент (EО) № 561/2006 

Член 2 – параграф 1 – буква а 

 

Текст в сила Изменение 

 (-1) в член 2, параграф 1 буква а) се 

заменя със следния текст: 

а) на стоки, когато максимално 

допустимата маса на превозното 

средство, включително всяко ремарке 

или полуремарке, надхвърля 3,5 тона, 

или 

„а) на стоки, или“ 

Or. fr 
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Обосновка 

Обхватът на настоящия регламент трябва да включи и леките търговски превозни 

средства, използвани за превоз на стоки (чиято допустима максимална маса в 

натоварено състояние не надвишава 3,5 тона), за да се гарантира лоялна конкуренция, 

пътна безопасност и условия на труд на водачите. 

 

Изменение  78 

Жорж Бах 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка -1 (нова) 

Регламент (ЕО) № 561/2006 

Член 2 – параграф 1 – буква а 

 

Текст в сила Изменение 

 (-1) в член 2, параграф 1 буква а) се 

заменя със следния текст: 

а) на стоки, когато максимално 

допустимата маса на превозното 

средство, включително всяко ремарке 

или полуремарке, надхвърля 3,5 тона, 

или 

„а) на стоки, когато максимално 

допустимата маса на превозното 

средство, включително всяко ремарке 

или полуремарке, надхвърля 2,4 тона, 

или“ 

Or. en 

Обосновка 

За да бъдат подобрени пътната безопасност и условията на труд на водачите, 

обхватът на регламента следва да бъде разширен, така че да бъдат включени леките 

търговски превозни средства съгласно посоченото в член 4, буква ба) (нова), 

използвани за превоз на стоки. 

 

Изменение  79 

Роза Д'Амато, Даниела Аюто, Лаура Аджеа, Тициана Бегин 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка -1 (нова) 

Регламент (ЕО) № 561/2006 

Член 2 – параграф 1 – буква аа (нова) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (-1) в член 2, параграф 1 се добавя 

следната буква: 

 „аа) на стоки между две държави 

членки, независимо от тонажа, или“ 

Or. it 

 

Изменение  80 

Роза Д'Амато, Даниела Аюто, Лаура Аджеа, Тициана Бегин 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 1 

Регламент (ЕО) № 561/2006 

Член 3 – буква з 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(1) в член 3, буква з) се заменя със 

следния текст: 

заличава се 

„з) превозни средства или 

комбинации от превозни средства, 

използвани за превоз на стоки с 

нетърговска цел;“; 

 

Or. it 

 

Изменение  81 

Йерун Ленарс 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 1 

Регламент (ЕО) № 561/2006 

Член 3 – буква з 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

з) превозни средства или 

комбинации от превозни средства, 

използвани за превоз на стоки с 

нетърговска цел;“ 

з) превозни средства или 

комбинации от превозни средства с 

максимално допустима маса, 

непревишаваща 7,5 тона, използвани 

за превоз на стоки с нетърговска цел;“ 



 

AM\1144455BG.docx 43/105 PE616.837v01-00 

 BG 

Or. nl 

 

Изменение  82 

Оле Кристенсен, Шон Саймън, Клаудиу Чиприан Тънъсеску, Михаел Детйен, 

Евелин Регнер, Мария Арена, Хави Лопес, Серхио Гутиерес Прието, Рори Палмър 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 1 

Регламент (ЕО) № 561/2006 

Член 3 – буква з 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

з) превозни средства или 

комбинации от превозни средства, 

използвани за превоз на стоки с 

нетърговска цел; 

з) превозни средства или 

комбинации от превозни средства с 

максимално допустима маса, 

непревишаваща 7,5 тона, използвани 

за превоз на стоки с нетърговска цел; 

Or. en 

 

Изменение  83 

Доминик Мартен, Жоел Мeлен 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 1а (нова) 

Регламент (EО) № 561/2006 

Член 3 – точка за (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (1а) в член 3 се добавя следната буква: 

 „за. леки търговски превозни 

средства (<3,5 тона), използвани за 

превоз на стоки в радиус от 

200 километра от базата на 

предприятието;“ 

Or. fr 

 

Изменение  84 

Жорж Бах 
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Предложение за регламент 

Член 1 — параграф 1 — точка 1a (нова) 

Регламент (ЕО) № 561/2006 

Член 3 – буква за (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (1a) в член 3 се добавя следната буква: 

 „за)  леки търговски превозни 

средства с максимално допустима 

маса между 2,4 и 3,5 тона, използвани 

за превоз на стоки в радиус от 

100 километра от базата на 

предприятието;“ 

Or. en 

Обосновка 

Използването на леки търговски превозни средства с максимално допустима маса 

между 2,4 и 3,5 тона следва да попада в приложното поле на настоящия регламент 

единствено ако те се използват за превоз на стоки извън зоната в радиус от 200 km 

от базата на предприятието. Тази дерогация е необходима, за да могат 

дружествата, по-специално малките и следните предприятия, да продължат да 

използват леки търговски превозни средства без тахограф за целите на местния и 

регионалния транспорт. 

 

Изменение  85 

Йерун Ленарс 

 

Предложение за регламент 

Член 1 — параграф 1 — точка 1a (нова) 

Регламент (ЕО) № 561/2006 

Член 3 – буква за (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (1a) в член 3 се добавя следната 

буква: 

 „за) леки търговски превозни 

средства (<3,5 тона), използвани за 

превоз на стоки;“ 

Or. nl 
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Изменение  86 

Емилиян Павел, Клаудия Тапардел 

 

Предложение за регламент 

Член 1 — параграф 1 — точка 1a (нова) 

Регламент (ЕО) № 561/2006 

Член 3 – буква за (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (1a) в член 3 се добавя следната буква: 

 „за) леки търговски превозни 

средства (<3,5 тона), използвани за 

превоз на стоки в радиус от 400 

километра от базата на 

предприятието;“ 

Or. en 

 

Изменение  87 

Жорж Бах 

 

Предложение за регламент 

Член 1 — параграф 1 — точка 1a (нова) 

Регламент (ЕО) № 561/2006 

Член 4 – буква ба (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (1a) в член 4 се добавя следната буква 

ба): 

 „ба) „леко търговско превозно 

средство“ означава превозно средства 

с максимално допустима маса в 

натоварено състояние между 2,4 и 

3,5 тона, което се използва за превоз 

на стоки;“ 

Or. en 

 

Изменение  88 

Доминик Мартен, Жоел Мeлен 
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Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 1а (нова) 

Регламент (EО) № 561/2006 

Член 4 – буква з – второ тире 

 

Текст в сила Изменение 

 (1а) в член 4, буква з) второто тире 

се заменя със следния текст: 

– „нормална седмична почивка“: 

означава всеки период с 

продължителност от поне 45 часа; 

„–  „нормална седмична почивка“: 

означава всеки период с 

продължителност от поне 45 часа; 

нормалната седмична почивка не 

може да се ползва в кабина;“ 

Or. fr 

 

Изменение  89 

Мартина Длабайова, Антониу Мариню и Пинту, Енрике Калвет Чамбон 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 2 

Регламент (ЕО) № 561/2006 

Член 4 – буква с 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

с) „превоз с нетърговска цел“ 

означава всеки автомобилен превоз, 

различен от превоза под наем или срещу 

възнаграждение, или за собствена 

сметка, за който не се получава 

възнаграждение и който не поражда 

доходи. 

с) „превоз с нетърговска цел“ 

означава всеки автомобилен превоз на 

пътници или стоки, различен от 

превоза под наем или срещу 

възнаграждение, или за собствена 

сметка, за който не се получава пряко 

или непряко възнаграждение и който не 

поражда доходи пряко или непряко. 

Or. en 

Обосновка 

Определението се пояснява допълнително, като се вземат под внимание новите 

стопански модели. 
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Изменение  90 

Иво Белет, Клод Ролен, Том Ванденкенделаре 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 2a (нова) 

Регламент (ЕО) № 561/2006 

Член 4 – буква са (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (2a) в член 4 се добавя следната 

буква: 

 „са) „дом“ означава 

регистрираното местопребиваване на 

водача в държава членка.“ 

Or. en 

 

Изменение  91 

Оле Кристенсен, Шон Саймън, Клаудиу Чиприан Тънъсеску, Гийом Балас, 

Михаел Детйен, Евелин Регнер, Мария Арена, Хави Лопес, Серхио Гутиерес 

Прието, Рори Палмър 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 2a (нова) 

Регламент (ЕО) № 561/2006 

Член 4 – буква са (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (2a) в член 4 се добавя следната буква: 

 „са) „дом“ означава мястото на 

пребиване на водача в държава 

членка.“ 

Or. en 

 

Изменение  92 

Палома Лопес Бермехо, Таня Гонсалес Пеняс, Рина Роня Кари, Патрик Льо Ярик, 

Жуан Пимента Лопеш 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 2a (нова) 
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Регламент (ЕО) № 561/2006 

Член 4 – буква са (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (2a) в член 4 се добавя следната 

буква: 

 „са) „дом“ означава мястото на 

пребиваване на водача.“ 

Or. en 

 

Изменение  93 

Йерун Ленарс 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 2a (нова) 

Регламент (ЕО) № 561/2006 

Член 4 – буква са (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (2a) в член 4 се добавя следната 

буква: 

 „са) „дом“ означава мястото на 

пребиване на водача.“ 

Or. nl 

 

Изменение  94 

Доминик Мартен, Жоел Мeлен 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 2а (нова) 

Регламент (EО) № 561/2006 

Член 4 – буква са (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (2a) в член 4 се добавя следната 

буква са): 

 „са) „обичайно местопребиваване“ 

обичайното местопребиваване на 



 

AM\1144455BG.docx 49/105 PE616.837v01-00 

 BG 

водача.“ 

Or. fr 

 

Изменение  95 

Мартина Длабайова, Антониу Мариню и Пинту, Енрике Калвет Чамбон 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 2a (нова) 

Регламент (ЕО) № 561/2006 

Член 6 – параграф 3 

 

Текст в сила Изменение 

 (2a) в член 6 параграф 3 се заменя 

със следния текст: 

3. Общото време на управление 

през всеки две последователни седмици 

не трябва да надвишава 90 часа. 

3. Общото време на управление 

през всеки четири последователни 

седмици не трябва да надвишава 180 

часа. 

Or. en 

Обосновка 

В съответствие с предложението за преминаване към четириседмичен референтен 

период се предлага въвеждане на ограничение на общото време на управление до 

180 часа за всеки четири последователни седмици. 

 

Изменение  96 

Косма Злотовски, Чеслав Хоц, Зджислав Краснодембски, Рихард Сулик 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 2a (нова) 

Регламент (ЕО) № 561/2006 

Член 6 – параграф 3 

 

Текст в сила Изменение 

 (2a) в член 6 параграф 3 се заменя 

със следния текст: 

3. Общото време на управление 

през всеки две последователни седмици 

„3. Общото време на управление 

през всеки четири последователни 

седмици не трябва да надвишава 180 
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не трябва да надвишава 90 часа. часа.“ 

Or. en 

 

Изменение  97 

Адам Коша, Андор Дели, Чаба Шогор 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 2a (нова) 

Регламент (ЕО) № 561/2006 

Член 6 – параграф 3 

 

Текст в сила Изменение 

 (2a) в член 6 параграф 3 се заменя 

със следния текст: 

3. Общото време на управление 

през всеки две последователни седмици 

не трябва да надвишава 90 часа. 

3. Общото време на управление 

през всеки четири последователни 

седмици не трябва да надвишава 180 

часа. 

Or. en 

Обосновка 

Предложеното изменение във връзка с периода на седмична почивка, без да се 

преразгледат правилата относно времето на управление, не може да осигури 

необходимата гъвкавост, като на практика не позволява използването на по-гъвкави 

правила. 

 

Изменение  98 

Данута Язловецка, Агнешка Козловска-Райевич, Марек Плура, Кшищоф Хетман 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 2a (нова) 

Регламент (ЕО) № 561/2006 

Член 6 – параграф 3 

 

Текст в сила Изменение 

 (2a) в член 6 параграф 3 се заменя 

със следния текст: 

3. Общото време на управление 

през всеки две последователни седмици 

3. Общото време на управление 

през всеки четири последователни 
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не трябва да надвишава 90 часа. седмици не трябва да надвишава 180 

часа. 

Or. pl 

Обосновка 

Предложеният референтен период е четири седмици – периодът, обхванат от 

тахографа. Това ще помогне да се гарантира непрекъснатостта и ефективното 

извършване на работата и ще даде възможност за по-гъвкави начини за ползване на 

нормална почивка. 

 

Изменение  99 

Мартина Длабайова, Антониу Мариню и Пинту, Енрике Калвет Чамбон 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 3 

Регламент (ЕО) № 561/2006 

Член 6 – параграф 5 – първо изречение 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Водачът регистрира като друга работа 

всяко време, прекарано съгласно 

описаното в член 4, буква д), както и 

всяко време, прекарано за управление на 

превозно средство, използвано за 

търговски операции, които не попадат в 

обхвата на настоящия регламент, и 

регистрира всички периоди на 

разположение, определени в член 3, 

буква б) от Директива 2002/15/EО в 

съответствие с член 34, параграф 5, 

буква б), точка iii) от Регламент (ЕС) № 

165/2014. Тези записи се вписват ръчно 

на регистрационен лист, на разпечатката 

или като се използват устройствата за 

ръчно въвеждане на данни на 

записващото оборудване. 

Преди да започне да управлява 

превозно средство, използвано за 

търговски операции, които попадат в 

обхвата на настоящия регламент, 
водачът регистрира като друга работа 

всяко време, прекарано съгласно 

описаното в член 4, буква д), както и 

всяко време, прекарано за управление на 

превозно средство, използвано за 

търговски операции, които не попадат в 

обхвата на настоящия регламент, и 

регистрира всички периоди на 

разположение, определени в член 3, 

буква б) от Директива 2002/15/EО в 

съответствие с член 34, параграф 5, 

буква б), точка iii) от Регламент (ЕС) № 

165/2014, след своята последна 

седмична почивка. Тези записи се 

вписват ръчно на регистрационен лист, 

на разпечатката или като се използват 

устройствата за ръчно въвеждане на 

данни на записващото оборудване. 

Or. en 
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Обосновка 

Предложението предлага прагматично решение, при което от водача се изисква да 

регистрира напълно своите дейности, когато започва да управлява обхванатите 

превозни средства, което ще улесни водача при спазването на това изискване. 

Предлага се също и да се измени предложението на ЕС, като от водачите се изисква 

да регистрират другата работа или периодите на разположение само след 

последната седмична почивка. 

 

Изменение  100 

Мартина Длабайова, Антониу Мариню и Пинту, Енрике Калвет Чамбон 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 4 

Регламент (ЕО) № 561/2006 

Член 7 – параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Водач, който участва в екипно 

управление, може да реши да ползва 

45-минутна почивка по време на 

работа в превозно средство, 

управлявано от друг водач, при условие 

че водачът, който ползва почивката, 

не участва в подпомагане на водача, 

който управлява превозното 

средство. 

Когато водачът участва в екипно 

управление, всеки период от 

45 минути на присъствие в движещо 

се превозно средство, управлявано от 

другия водач, се счита за почивка. 

Or. en 

 

Изменение  101 

Жорж Бах 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 4a (нова) 

Регламент (ЕО) № 561/2006 

Член 7 – параграф 3а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (4a) в член 7 се добавя следният 

параграф: 

 „При автомобилния превоз на 

пътници водачът може да избере да 
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ползва почивка от поне 30 минути, 

последвана от почивка от поне 

15 минути, като двете почивки са 

разпределени през периода по такъв 

начин, че да бъдат спазени 

разпоредбите в параграф 1.“ 

Or. en 

Обосновка 

Водачите, превозващи пътници, следва да разполагат с по-голяма гъвкавост при 

ползването на почивки, за да могат да ги адаптират към нуждите на пътниците, без 

да се удължава времето на управление или да се намаляват периодите на почивка и 

почивките по време на работа. 

 

Изменение  102 

Мартина Длабайова, Антониу Мариню и Пинту, Енрике Калвет Чамбон 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква -а (нова) 

Регламент (ЕО) № 561/2006 

Член 8 – параграф 5 

 

Текст в сила Изменение 

 -a) параграф 5 се заменя със 

следния текст: 

5.  Чрез дерогация от параграф 2 в 

рамките на 30 часа след края на 

дневната или седмичната почивка 
водач, извършващ екипно управление, 

трябва да ползва нова дневна почивка 

от поне девет часа. 

„5. Чрез дерогация от параграф 2 

водач, извършващ случаен превоз на 

пътници съгласно посоченото в 

Регламент (ЕО) № 1073/2009 на 

Европейския парламент и на Съвета 

от 21 октомври 2009 година относно 

общите правила за достъп до 

международния пазар на автобусни 

превози, може да отложи максимум 

два пъти седмично дневната почивка 

с един час, в случай че ползваната 
дневна почивка след използването на 

дерогацията е поне 9 часа.“ 

Or. en 



 

PE616.837v01-00 54/105 AM\1144455BG.docx 

BG 

Обосновка 

Целта на предложението е да се увеличи два пъти седмично времето на работа на 

водача на 16 часа, без да се надвишава регламентираното време на управление, за да 

се даде възможност на водачите да отговорят по-добре на специфичните изисквания 

в туристическия сектор. 

 

Изменение  103 

Клод Ролен 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква а 

Регламент (EО) № 561/2006 

Член 8 – параграф 6 – алинея 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

а) в параграф 6 първата алинея се 

заменя със следното: 

заличава се 

„6. През всеки четири последователни 

седмици водачът ползва поне: 

 

а) четири нормални седмични 

почивки, или 

 

б) две нормални седмични почивки 

от поне 45 часа и две намалени 

седмични почивки от поне 24 часа. 

 

За целите на буква б намалените 

седмични почивки се компенсират с 

равностоен период на почивка, който 

се ползва без прекъсване преди края на 

третата седмица след въпросната 

седмица.“; 

 

Or. fr 

 

Изменение  104 

Ан Сандер, Елизабет Морен-Шартие, Жером Лаврийо, Жофроа Дидие, Франк 

Пруст, Рено Мюзелие 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква а 

Регламент (EО) № 561/2006 

Член 8 – параграф 6 – алинея 1 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

а) в параграф 6 първата алинея се 

заменя със следното: 

заличава се 

„6. През всеки четири 

последователни седмици водачът 

ползва поне: 

 

а) четири нормални седмични 

почивки, или 

 

б) две нормални седмични почивки 

от поне 45 часа и две намалени 

седмични почивки от поне 24 часа. 

 

За целите на буква б намалените 

седмични почивки се компенсират с 

равностоен период на почивка, който 

се ползва без прекъсване преди края на 

третата седмица след въпросната 

седмица.“; 

 

Or. fr 

Обосновка 

Настоящите правила, свързани с периодите на управление и на почивка, са в 

състояние да гарантират привлекателността на сектора на транспорта, 

осигурявайки високо равнище на защита за автомобилните превозвачи. 

 

Изменение  105 

Роза Д'Амато, Даниела Аюто, Лаура Аджеа, Тициана Бегин 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква а 

Регламент (ЕО) № 561/2006 

Член 8 – параграф 6 – алинея 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

a) в параграф 6 първата алинея се 

заменя със следния текст: 

заличава се 

„6. През всеки четири 

последователни седмици водачът 

ползва поне: 
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a) четири нормални седмични 

почивки, или 

 

б) две нормални седмични почивки 

от поне 45 часа и две намалени 

седмични почивки от поне 24 часа. 

 

За целите на буква б) намалените 

седмични почивки се компенсират с 

равностоен период на почивка, който 

се ползва без прекъсване преди края на 

третата седмица след въпросната 

седмица.“; 

 

Or. it 

 

Изменение  106 

Йерун Ленарс 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква а 

Регламент (ЕО) № 561/2006 

Член 8 – параграф 6 – алинея 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

а) в параграф 6 първата алинея се 

заменя със следния текст: 

заличава се 

6. През всеки четири 

последователни седмици водачът 

ползва поне: 

 

а) четири нормални седмични 

почивки, или 

 

б) две нормални седмични почивки 

от поне 45 часа и две намалени 

седмични почивки от поне 24 часа. 

 

За целите на буква б) намалените 

седмични почивки се компенсират с 

равностоен период на почивка, който 

се ползва без прекъсване преди края на 

третата седмица след въпросната 

седмица.“; 

 

Or. nl 
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Изменение  107 

Оле Кристенсен, Шон Саймън, Клаудиу Чиприан Тънъсеску, Гийом Балас, 

Михаел Детйен, Евелин Регнер, Мария Арена, Хави Лопес, Серхио Гутиерес 

Прието, Рори Палмър 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква а 

Регламент (ЕО) № 561/2006 

Член 8 – точка 6 – алинея 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

а) в параграф 6 първата алинея се 

заменя със следния текст: 

заличава се 

„6. През всеки четири 

последователни седмици водачът 

ползва поне: 

 

а) четири нормални седмични 

почивки, или 

 

б) две нормални седмични почивки 

от поне 45 часа и две намалени 

седмични почивки от поне 24 часа. 

 

За целите на буква б) намалените 

седмични почивки се компенсират с 

равностоен период на почивка, който 

се ползва без прекъсване преди края на 

третата седмица след въпросната 

седмица.“; 

 

Or. en 

 

Изменение  108 

Палома Лопес Бермехо, Таня Гонсалес Пеняс, Рина Роня Кари, Патрик Льо Ярик, 

Жуан Пимента Лопеш 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква а 

Регламент (ЕО) № 561/2006 

Член 8 – точка 6 – алинея 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

а) в параграф 6 първата алинея се 

заменя със следния текст: 

заличава се 
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„6. През всеки четири 

последователни седмици водачът 

ползва поне: 

 

а) четири нормални седмични 

почивки, или 

 

б) две нормални седмични почивки 

от поне 45 часа и две намалени 

седмични почивки от поне 24 часа. 

 

За целите на буква б) намалените 

седмични почивки се компенсират с 

равностоен период на почивка, който 

се ползва без прекъсване преди края на 

третата седмица след въпросната 

седмица.“; 

 

Or. en 

Обосновка 

Предложените нови правила за удължаване на референтния период за изчисляването 

на времето за управление и почивка от 2 на 4 седмици ще окажат отрицателно 

въздействие върху водачите. На практика това може да доведе до концентриране на 

времето на управление в първите 3 седмици от месеца, като седмичната почивка бъде 

оставена в края на месеца. Това ще окаже отрицателно въздействие върху 

равновесието между професионалния и личния живот на водачите и тяхното ниво на 

умора, както и върху пътната безопасност. 

 

Изменение  109 

Доминик Мартен, Жоел Мeлен 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква а 

Регламент (EО) № 561/2006 

Член 8 – параграф 6 – алинея 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

а) в параграф 6 първата алинея се 

заменя със следното: 

заличава се 

„6. През всеки четири 

последователни седмици водачът 

ползва поне: 

 

а) четири нормални седмични 

почивки, или 
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б) две нормални седмични почивки 

от поне 45 часа и две намалени 

седмични почивки от поне 24 часа. 

 

За целите на буква б намалените 

седмични почивки се компенсират с 

равностоен период на почивка, който 

се ползва без прекъсване преди края на 

третата седмица след въпросната 

седмица.“; 

 

Or. fr 

 

Изменение  110 

Косма Злотовски, Чеслав Хоц, Зджислав Краснодембски, Рихард Сулик 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква а 

Регламент (ЕО) № 561/2006 

Член 8 – параграф 6 – алинея 1 – буква а 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

а) четири нормални седмични 

почивки, или 

а) четири нормални седмични 

почивки, 

Or. en 

 

Изменение  111 

Данута Язловецка, Агнешка Козловска-Райевич, Марек Плура, Кшищоф Хетман 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква а 

Регламент (ЕО) № 561/2006 

Член 8 – параграф 6 – алинея 1 – буква б 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) две нормални седмични почивки 

от поне 45 часа и две намалени 

седмични почивки от поне 24 часа. 

б) две нормални седмични почивки 

от поне 45 часа и две намалени 

седмични почивки от поне 24 часа, или: 

Or. pl 
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Изменение  112 

Адам Коша, Андор Дели, Чаба Шогор 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква а 

Регламент (ЕО) № 561/2006 

Член 8 – параграф 6 – алинея 1 – буква б 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) две нормални седмични почивки 

от поне 45 часа и две намалени 

седмични почивки от поне 24 часа. 

б) две нормални седмични почивки 

от поне 45 часа и две намалени 

седмични почивки от поне 24 часа, или 

Or. en 

 

Изменение  113 

Косма Злотовски, Чеслав Хоц, Зджислав Краснодембски, Рихард Сулик 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква а 

Регламент (ЕО) № 561/2006 

Член 8 – параграф 6 – алинея 1 – буква б 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) две нормални седмични почивки 

от поне 45 часа и две намалени 

седмични почивки от поне 24 часа. 

б) две нормални седмични почивки 

от поне 45 часа и две намалени 

седмични почивки от поне 24 часа, или 

Or. en 

 

Изменение  114 

Емилиян Павел, Клаудия Тапардел 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква а 

Регламент (ЕО) № 561/2006 

Член 8 – параграф 6 – алинея 1 – буква б 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) две нормални седмични почивки 

от поне 45 часа и две намалени 

седмични почивки от поне 24 часа. 

б) една нормална седмична 

почивка от поне 45 часа и три 

намалени седмични почивки от поне 24 
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часа. 

Or. en 

 

Изменение  115 

Мартина Длабайова, Антониу Мариню и Пинту, Енрике Калвет Чамбон 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква а 

Регламент (ЕО) № 561/2006 

Член 8 – параграф 6 – алинея 1 – буква бa (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 ба) една нормална седмична 

почивка от поне 45 часа и три 

намалени почивки от поне 24 часа. 

 Ако е ползвана намалена седмична 

почивка, водачът трябва да ползва 

разликата между използваното време 

за почивка и 45 часа анблок до края на 

четвъртата седмица след седмицата, 

през която свършва намаленото време 

за почивка. 

Or. en 

Обосновка 

Целта на предложението е да се подобри приложимостта и да се предложат 

допълнителни възможности на операторите за по-добро планиране на 

транспортната дейност и на водачите за по-гъвкаво използване на компенсациите с 

цел подобряване на равновесието между професионалния и личния живот. 

 

Изменение  116 

Данута Язловецка, Агнешка Козловска-Райевич, Марек Плура, Кшищоф Хетман 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква а 

Регламент (ЕО) № 561/2006 

Член 8 – параграф 6 – алинея 1 – буква бa (нова) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

 ба) една нормална седмична 

почивка от поне 45 часа и три 

намалени почивки от поне 24 часа. 

Or. pl 

Обосновка 

Предложеният референтен период е четири седмици – периодът, обхванат от 

тахографа. Това ще помогне да се гарантира непрекъснатостта и ефективното 

извършване на работата и ще даде възможност за ползване на по-дълги нормални 

почивки на място, избрано от водача. 

 

Изменение  117 

Косма Злотовски, Чеслав Хоц, Зджислав Краснодембски, Рихард Сулик 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква а 

Регламент (ЕО) № 561/2006 

Член 8 – параграф 6 – алинея 1 – буква бa (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 ба) една нормална седмична 

почивка от поне 45 часа и три 

намалени седмични почивки от поне 

24 часа. 

Or. en 

 

Изменение  118 

Адам Коша, Андор Дели, Чаба Шогор 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква а 

Регламент (ЕО) № 561/2006 

Член 8 – параграф 6 – алинея 1 – буква бa (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 ба) една нормална седмична 

почивка от поне 45 часа и три 
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намалени почивки от поне 24 часа. 

Or. en 

 

Изменение  119 

Косма Злотовски, Чеслав Хоц, Зджислав Краснодембски, Рихард Сулик 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква а 

Регламент (ЕО) № 561/2006 

Член 8 – параграф 6 – алинея 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

За целите на буква б) намалените 

седмични почивки се компенсират с 

равностоен период на почивка, който се 

ползва без прекъсване преди края на 

третата седмица след въпросната 

седмица.“; 

За целите на буква б) и буква ба) 

намалените седмични почивки се 

компенсират с равностоен период на 

почивка, който се ползва без прекъсване 

преди края на четвъртата седмица 

след въпросната седмица. 

Or. en 

 

Изменение  120 

Данута Язловецка, Агнешка Козловска-Райевич, Марек Плура, Кшищоф Хетман 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква а 

Регламент (ЕО) № 561/2006 

Член 8 – параграф 6 – алинея 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

За целите на буква б) намалените 

седмични почивки се компенсират с 

равностоен период на почивка, който се 

ползва без прекъсване преди края на 

третата седмица след въпросната 

седмица.“; 

За целите на буква б) и буква ба) 

намалените седмични почивки се 

компенсират с равностоен период на 

почивка, който се ползва без прекъсване 

преди края на четвъртата седмица 

след въпросната седмица. 

Or. pl 
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Изменение  121 

Адам Коша, Андор Дели, Чаба Шогор 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква аа (нова) 

Регламент (ЕО) № 561/2006 

Член 8 – параграф 6 – алинея 2a (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 аа) в параграф 6 се добавя следната 

алинея: 

 Ако е ползвана намалена седмична 

почивка, водачът трябва да ползва 

разликата между използваното време 

за почивка и 45 часа анблок до края на 

четвъртата седмица след седмицата, 

през която свършва намаленото време 

за почивка. 

Or. en 

 

Изменение  122 

Мартина Длабайова, Антониу Мариню и Пинту, Енрике Калвет Чамбон 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква аа (нова) 

Регламент (ЕО) № 561/2006 

Член 8 – параграф 6б (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 aa) добавя се следният параграф: 

 „6б. Водачите, които извършват 

случаен пътнически превоз, могат да 

ползват дерогация от 24-часовата 

почивка през дадена седмица, в случай 

че работят в продължение на 

максимум дванадесет 24-часови 

периода и този блок от работни 

часове се предшества и последва от 

нормална седмична почивка. Ако 

управлението на превозното средство 

се извършва през периода от 22,00 ч. 

до 6,00 ч., трябва да се осигурят 

няколко водачи или периодът на 
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управление, посочен в член 7, да бъде 

намален на три часа.“ 

Or. en 

Обосновка 

Предложеното изменение ще позволи на дружествата да използват много по-добре и 

ефикасно тази основна възможност за гъвкавост, свързана с туризма. 

 

Изменение  123 

Мартина Длабайова, Антониу Мариню и Пинту, Енрике Калвет Чамбон 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква б 

Регламент (ЕО) № 561/2006 

Член 8 – параграф 7 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

7. Всяка почивка, ползвана като 

компенсация за намалена седмична 

почивка, непосредствено предхожда 

или следва нормална седмична почивка 

от поне 45 часа.“; 

7. Всяка почивка, ползвана като 

компенсация за намалена седмична 

почивка, се включва към друга почивка 

от поне девет часа; 

Or. en 

Обосновка 

Целта на изменението е да се запази настоящата формулировка в Регламент (ЕО) 

№ 561/2006, като се предложи гъвкавост за включване на компенсацията за дневна и 

намалената седмична почивка. 

 

Изменение  124 

Оле Кристенсен, Шон Саймън, Клаудиу Чиприан Тънъсеску, Гийом Балас, 

Михаел Детйен, Евелин Регнер, Мария Арена, Хави Лопес, Серхио Гутиерес 

Прието, Георги Пирински, Рори Палмър 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква б 

Регламент (ЕО) № 561/2006 

Член 8 – параграф 7 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

7. Всяка почивка, ползвана като 

компенсация за намалена седмична 

почивка, непосредствено предхожда 

или следва нормална седмична почивка 

от поне 45 часа.“; 

7. Всяка почивка, ползвана като 

компенсация за намалена седмична 

почивка, се ползва преди или като 

удължаване на нормална седмична 

почивка от поне 45 часа като един 

непрекъснат период на почивка. 

Or. en 

 

Изменение  125 

Робер Рошфор 

 

Предложение за регламент 

Член 1 - параграф 1 – точка 5 – буква ба (нова)Регламент (EО) № 561/2006 

Член 8 – параграф 8 

 

Текст в сила Изменение 

 ба) параграф 8 се заменя със 

следния текст: 

8. По желание на водача дневните 

почивки и намалените седмични 

почивки извън базата могат да бъдат 

ползвани в превозното средство, 

доколкото то разполага с подходящи 

условия за спане за всеки водач и 

превозното средство е неподвижно. 

„8. По желание на водача дневните 

почивки извън базата могат да бъдат 

ползвани в превозното средство, 

доколкото то разполага с подходящи 

условия за спане за всеки водач и 

превозното средство е неподвижно.“; 

Or. fr 

 

Изменение  126 

Вероника Лопе Фонтане 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква в 

Регламент (ЕО) № 561/2006 

Член 8 – параграф 8а 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

8a. Нормалната седмична почивка 

и всяка седмична почивка от повече 

заличава се 
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от 45 часа, ползвана като 

компенсация за предишни намалени 

седмични почивки, не се ползва в 

превозно средство. Те се ползват при 

адекватно настаняване с подходящи 

условия за спане и хигиена: 

а) осигурено или платено от 

работодателя, или б) 

 

б) у дома или на друго частно 

място по избор на водача. 

 

Or. es 

 

Изменение  127 

Адам Коша, Андор Дели, Чаба Шогор 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква в 

Регламент (ЕО) № 561/2006 

Член 8 – параграф 8а 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

8a. Нормалната седмична почивка 

и всяка седмична почивка от повече 

от 45 часа, ползвана като 

компенсация за предишни намалени 

седмични почивки, не се ползва в 

превозно средство. Тя се ползва при 

адекватно настаняване с подходящи 

условия за спане и хигиена; 

заличава се 

а) осигурено или платено от 

работодателя, или 

 

б) у дома или на друго частно 

място по избор на водача. 

 

Or. en 

Обосновка 

В предложението на Комисията не се взема под внимание, че прилагането на 

предложените правила относно ползването на седмична почивка от 45 часа в купето 

на превозното средство се затруднява поради липсата на безопасни, подходящи и 

сигурни места за паркиране и настаняване по европейските пътища. Трябва да 
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определим значението на „адекватно настаняване с подходящи условия за спане и 

хигиена“, тъй като според базата данни TRANSPARK на IRU има 352 места за 

паркиране на камиони в Германия, от които само 13 са сигурни и предоставят 

възможност за настаняване. 

 

 

Изменение  128 

Данута Язловецка, Агнешка Козловска-Райевич, Марек Плура, Кшищоф Хетман 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква в 

Регламент (ЕО) № 561/2006 

Член 8 – параграф 8а – уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

8a. Нормалната седмична почивка и 

всяка седмична почивка от повече от 45 

часа, ползвана като компенсация за 

предишни намалени седмични почивки, 

не се ползва в превозно средство. Тя се 

ползва при адекватно настаняване с 

подходящи условия за спане и хигиена; 

8a. Нормалната седмична почивка и 

всяка седмична почивка от повече от 45 

часа, ползвана като компенсация за 

предишни намалени седмични почивки, 

може да се ползва в превозно средство, 

ако то е снабдено с необходимото 

оборудване, за да се спи в него и е 

паркирано по възможност в сигурна и 

подходящо оборудвана зона за 

паркиране. В противен случай тези 

периоди на почивка се ползват при 

адекватно настаняване с подходящи 

условия за спане и хигиена; 

 Комисията следва да насърчава 

държавите членки да изградят 

безопасни и подходящо устроени зони 

за паркиране. В срок от три години 

след влизането в сила на регламента 

Комисията следва да изготви доклад 

относно качеството и броя на зоните 

за паркиране в държавите членки. Ако 

Комисията установи, че качеството 

и количеството на местата за 

паркиране отговарят на 

изискванията на европейския 

международен транспорт, тя следва 

да представи предложения за 

съответните законодателни 

промени, свързани с възможността за 

почивка в кабината. 
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Or. pl 

Обосновка 

В ЕС все още не достигат подходящо устроени зони за паркиране. Често за водачите 

е по-добре да спят в подходящо оборудвани кабини, отколкото да оставят 

превозното средство и неговия товар в необезопасена зона и да отседнат в хотел с 

потенциално лоши условия. Държавите членки трябва да бъдат насърчавани да 

инвестират в сигурни и подходящо устроени зони за паркиране. 

 

Изменение  129 

Ан Сандер, Елизабет Морен-Шартие, Жером Лаврийо, Жофроа Дидие, Франк 

Пруст, Рено Мюзелие 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква в 

Регламент (EО) № 561/2006 

Член 8 – параграф 8а – уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

8а. Нормалната седмична почивка, 

намалената седмична почивка и всяка 

седмична почивка от повече от 45 

часа, ползвана като компенсация за 

предишни намалени седмични 

почивки, не се ползва в превозно 

средство. Те се ползват при адекватно 

настаняване с подходящи условия за 

спане и хигиена, 

8а. Нормалната седмична почивка не 

може в никакъв случай да се ползва в 

превозното средство. Тя трябва да се 

ползва при адекватно настаняване, 

извън кабината, с надежден паркинг, 

подходящи условия за спане и хигиена. 

Or. fr 

 

Изменение  130 

Роза Д'Амато, Даниела Аюто, Лаура Аджеа, Тициана Бегин 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква в 

Регламент (ЕО) № 561/2006 

Член 8 – параграф 8а – уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

8а. Нормалната седмична почивка и 

всяка седмична почивка от повече от 45 

8а. Нормалната седмична почивка и 

всяка седмична почивка от повече от 45 
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часа, ползвана като компенсация за 

предишни намалени седмични почивки, 

не се ползва в превозно средство. Тя се 

ползва при адекватно настаняване с 

подходящи условия за спане и хигиена; 

часа, ползвана като компенсация за 

предишни намалени седмични почивки, 

не се ползва в превозно средство. Тя се 

ползва при адекватно настаняване с 

подходящи условия за спане и хигиена, 

както и оборудване, позволяващо 

оптимална почивка на водача; 

Or. it 

 

Изменение  131 

Емилиян Павел, Клаудия Тапардел 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква в 

Регламент (ЕО) № 561/2006 

Член 8 – параграф 8а – уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

8a. Нормалната седмична почивка и 

всяка седмична почивка от повече от 45 

часа, ползвана като компенсация за 

предишни намалени седмични почивки, 

не се ползва в превозно средство. Тя се 

ползва при адекватно настаняване с 

подходящи условия за спане и хигиена; 

8a. Нормалната седмична почивка и 

всяка седмична почивка от повече от 45 

часа, ползвана като компенсация за 

предишни намалени седмични почивки, 

не се ползва в превозно средство. Тя се 

ползва при адекватно, съобразено с 

равенството между половете 
настаняване с подходящи условия за 

спане и хигиена; 

Or. en 

 

Изменение  132 

Робер Рошфор 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква в 

Регламент (EО) № 561/2006 

Член 8 – параграф 8а – уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

8а. Нормалната седмична почивка и 

всяка седмична почивка от повече от 45 

часа, ползвана като компенсация за 

8а. Нормалната и намалената 

седмична почивка и всяка седмична 

почивка от повече от 45 часа, ползвана 
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предишни намалени седмични почивки, 

не се ползва в превозно средство. Те се 

ползват при адекватно настаняване с 

подходящи условия за спане и хигиена, 

като компенсация за предишни 

намалени седмични почивки, не се 

ползва в превозно средство. Те се 

ползват при адекватно настаняване с 

подходящи условия за спане и хигиена, 

Or. fr 

 

Изменение  133 

Оле Кристенсен, Шон Саймън, Клаудиу Чиприан Тънъсеску, Гийом Балас, 

Михаел Детйен, Евелин Регнер, Мария Арена, Хави Лопес, Серхио Гутиерес 

Прието, Георги Пирински, Рори Палмър 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква в 

Регламент (ЕО) № 561/2006 

Член 8 – параграф 8а – уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

8a. Нормалната седмична почивка и 

всяка седмична почивка от повече от 45 

часа, ползвана като компенсация за 

предишни намалени седмични почивки, 

не се ползва в превозно средство. Тя се 

ползва при адекватно настаняване с 

подходящи условия за спане и хигиена; 

8a. Нормалната седмична почивка и 

всяка седмична почивка от повече от 45 

часа, ползвана като компенсация за 

предишни намалени седмични почивки, 

не се ползва в превозно средство. Тя се 

ползва при адекватно настаняване с 

подходящи условия за индивидуално 

спане и хигиена; 

Or. en 

 

Изменение  134 

Мартина Длабайова, Антониу Мариню и Пинту, Енрике Калвет Чамбон 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква в 

Регламент (ЕО) № 561/2006 

Член 8 – параграф 8a – буква а 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

а) осигурено или платено от 

работодателя, или 

а) почивката може да се 

извършва в превозно средство, в 

случай че то разполага с подходящи 

условия за спане за всеки водач и се 



 

PE616.837v01-00 72/105 AM\1144455BG.docx 

BG 

намира неподвижно на подходящо 

място за почивка, снабдено с 

минимални адекватни условия за 

хигиена, като например душове и 

тоалетни; 

Or. en 

 

Изменение  135 

Данута Язловецка, Агнешка Козловска-Райевич, Марек Плура, Кшищоф Хетман 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква в 

Регламент (ЕО) № 561/2006 

Член 8 – параграф 8а – буква б 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) у дома или на друго частно 

място по избор на водача. 

б) на друго място по избор на 

водача. 

Or. pl 

Обосновка 

От водачите не следва да се изисква да се връщат у дома. Те следва да разполагат със 

свободата да избират къде да ползват почивката си. 

 

Изменение  136 

Мартина Длабайова, Антониу Мариню и Пинту, Енрике Калвет Чамбон 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква в 

Регламент (ЕО) № 561/2006 

Член 8 – параграф 8а – буква б 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) у дома или на друго частно място 

по избор на водача. 

б) или на друго частно място по 

избор на водача. 

Or. en 
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Изменение  137 

Роза Д'Амато, Даниела Аюто, Лаура Аджеа, Тициана Бегин 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква в 

Регламент (ЕО) № 561/2006 

Член 8 – параграф 8а – буква б 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) у дома или на друго частно място 

по избор на водача. 

б) у дома на водача или на друго 

частно място по негов избор. 

Or. it 

 

Изменение  138 

Жорж Бах 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква в 

Регламент (ЕО) № 561/2006 

Член 8 – параграф 8б 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

8б. Транспортното предприятие 

организира работата на водачите по 

такъв начин, че водачите да могат да 

прекарат у дома поне една нормална 

седмична почивка или една седмична 

почивка от повече от 45 часа, ползвана 

като компенсация за намалена седмична 

почивка, в рамките на всеки период от 

три последователни седмици.“; 

8б. Транспортното предприятие 

организира работата на водачите по 

такъв начин, че водачите да могат да 

прекарат една седмична почивка от 

повече от 45 часа, ползвана като 

компенсация за намалена седмична 

почивка, у дома или на друго частно 

място по избор на водача. По този 

начин работата на водача ще бъде 

организирана по начин, при който 

времето за пътуване до дома няма да 

намали неговата седмична почивка. 

 Водачът информира транспортното 

предприятие не по-късно от един 

месец преди този период на почивка, 

ако тя ще бъде ползвана на място, 

различно от дома на водача. Когато 

водач избере да ползва тази почивка у 

дома, транспортното предприятие 

предоставя на водача средства да се 

завърне у дома. 
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Or. en 

 

Изменение  139 

Оле Кристенсен, Шон Саймън, Клаудиу Чиприан Тънъсеску, Михаел Детйен, 

Евелин Регнер, Мария Арена, Хави Лопес, Серхио Гутиерес Прието, Георги 

Пирински, Рори Палмър 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква в 

Регламент (ЕО) № 561/2006 

Член 8 – параграф 8б 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

8б. Транспортното предприятие 

организира работата на водачите по 

такъв начин, че водачите да могат да 

прекарат у дома поне една нормална 

седмична почивка или една седмична 

почивка от повече от 45 часа, ползвана 

като компенсация за намалена седмична 

почивка, в рамките на всеки период от 

три последователни седмици.“; 

8б. Транспортното предприятие 

организира работата на водачите по 

такъв начин, че водачите да могат да 

прекарат всяка седмична почивка от 

повече от 45 часа, ползвана като 

компенсация за намалена седмична 

почивка, у дома или на друго частно 

място по избор на водача. Когато 

водачите нямат седмична почивка от 

повече от 45 часа, ползвана като 

компенсация за намалена седмична 

почивка, те могат да прекарат поне 

една нормална седмична почивка у 

дома или на друго частно място по 

избор на водача в рамките на всеки 

период от три последователни седмици. 

Пътуването на водачите до и от 

дома се осигурява или заплаща от 

работодателя, а в случай на избрано 

частно място водачът получава 

равностойна компенсация. Времето, 

прекарано за пътуване до и от дома 

или до и от частното място, не 

може да се счита за почивка; 

Or. en 

 

Изменение  140 

Роза Д'Амато, Даниела Аюто, Лаура Аджеа, Тициана Бегин 
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Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква в 

Регламент (ЕО) № 561/2006 

Член 8 – параграф 8б 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

8б. Транспортното предприятие 

организира работата на водачите по 

такъв начин, че водачите да могат да 

прекарат у дома поне една нормална 

седмична почивка или една седмична 

почивка от повече от 45 часа, ползвана 

като компенсация за намалена седмична 

почивка, в рамките на всеки период от 

три последователни седмици. 

8б. Транспортното предприятие 

организира работата на водачите по 

такъв начин, че водачите да могат да 

прекарат у дома или на друго място по 

избор на водача поне една нормална 

седмична почивка или една седмична 

почивка от повече от 45 часа, ползвана 

като компенсация за намалена седмична 

почивка, в рамките на всеки период от 

две последователни седмици. Водачът 

информира транспортното 

предприятие не по-късно от един 

месец преди този период на почивка, 

ако тя ще бъде ползвана на място, 

различно от дома на водача. Когато 

водач избере да ползва тази почивка у 

дома, транспортното предприятие 

предоставя на водача средства да се 

завърне у дома. 

Or. it 

 

Изменение  141 

Данута Язловецка, Агнешка Козловска-Райевич, Марек Плура, Кшищоф Хетман 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква в 

Регламент (ЕО) № 561/2006 

Член 8 – параграф 8б 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

8б. Транспортното предприятие 

организира работата на водачите по 

такъв начин, че водачите да могат да 

прекарат у дома поне една нормална 

седмична почивка или една седмична 

почивка от повече от 45 часа, ползвана 

като компенсация за намалена седмична 

почивка, в рамките на всеки период от 

8б. Транспортното предприятие 

организира работата на водачите по 

такъв начин, че водачите да могат да 

прекарат поне една нормална седмична 

почивка или една седмична почивка от 

повече от 45 часа, ползвана като 

компенсация за намалена седмична 

почивка, на мястото на пребиване на 
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три последователни седмици.“; водача, в рамките на всеки период от 

три последователни седмици. 

 Потвърждение, че е ползвана една 

нормална седмична почивка или една 

седмична почивка от повече от 45 

часа като компенсация за предишна 

намалена седмична почивка, 

прекарана на друго място по избор на 

водача, се получава под формата на 

декларация от водача. Комисията 

изготвя образец на тази декларация. 

Or. pl 

Обосновка 

Водачите следва да разполагат със свободата да избират къде да ползват 

седмичната си почивка. 

Изменение  142 

Клод Ролен 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква в 

Регламент (EО) № 561/2006 

Член 8 – параграф 8б 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

8б. Транспортното предприятие 

организира работата на водачите по 

такъв начин, че водачите да могат да 

прекарат у дома поне една нормална 

седмична почивка или една седмична 

почивка от повече от 45 часа, ползвана 

като компенсация за намалена седмична 

почивка, в рамките на всеки период от 

три последователни седмици. 

8б. Транспортното предприятие 

организира работата на водачите по 

такъв начин, че водачите да могат да 

прекарат у дома една седмична почивка 

от повече от 45 часа, ползвана като 

компенсация за намалена седмична 

почивка. 

Or. fr 

 

Изменение  143 

Доминик Мартен, Жоел Мeлен 
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Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква в 

Регламент (EО) № 561/2006 

Член 8 – параграф 8б 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

8б. Транспортното предприятие 

организира работата на водачите по 

такъв начин, че водачите да могат да 

прекарат у дома поне една нормална 

седмична почивка или една седмична 

почивка от повече от 45 часа, ползвана 

като компенсация за намалена седмична 

почивка, в рамките на всеки период от 

три последователни седмици. 

8б. Транспортното предприятие 

организира работата на водачите по 

такъв начин, че водачите да могат да 

прекарат у дома една седмична почивка 

от повече от 45 часа, ползвана като 

компенсация за намалена седмична 

почивка. 

Or. fr 

 

Изменение  144 

Адам Коша, Андор Дели, Чаба Шогор 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква в 

Регламент (ЕО) № 561/2006 

Член 8 – параграф 8б 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

8б. Транспортното предприятие 

организира работата на водачите по 

такъв начин, че водачите да могат да 

прекарат у дома поне една нормална 

седмична почивка или една седмична 

почивка от повече от 45 часа, ползвана 

като компенсация за намалена седмична 

почивка, в рамките на всеки период от 

три последователни седмици.“; 

8б. Транспортното предприятие 

организира работата на водачите по 

такъв начин, че водачите да могат да 

прекарат в държавата на 

установяване на предприятието поне 

една нормална седмична почивка или 

една седмична почивка от повече от 45 

часа, ползвана като компенсация за 

намалена седмична почивка, в рамките 

на всеки период от четири 

последователни седмици.“; 

Or. en 

 

Изменение  145 

Мартина Длабайова, Антониу Мариню и Пинту, Енрике Калвет Чамбон 
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Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква в 

Регламент (ЕО) № 561/2006 

Член 8 – параграф 8б 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

8б. Транспортното предприятие 

организира работата на водачите по 

такъв начин, че водачите да могат да 

прекарат у дома поне една нормална 

седмична почивка или една седмична 

почивка от повече от 45 часа, ползвана 

като компенсация за намалена седмична 

почивка, в рамките на всеки период от 

три последователни седмици.“; 

8б. Транспортното предприятие 

организира работата на водачите по 

такъв начин, че водачите да могат да 

прекарат в държавата на 

установяване на предприятието поне 

една нормална седмична почивка или 

една седмична почивка от повече от 45 

часа, ползвана като компенсация за 

намалена седмична почивка, в рамките 

на всеки период от четири 

последователни седмици.“; 

Or. en 

Обосновка 

Предлага се понятието „дом“ да се замени с „държава на установяване на 

предприятието“ с цел гарантиране на правна яснота и приложимост при проверките, 

извършвани в помещенията на дружествата. С удължаването на референтния 

период на четири седмици предложението цели да въведе реален четириседмичен 

референтен период. 

 

Изменение  146 

Косма Злотовски, Чеслав Хоц, Зджислав Краснодембски, Рихард Сулик 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква в 

Регламент (ЕО) № 561/2006 

Член 8 – параграф 8б 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

8б. Транспортното предприятие 

организира работата на водачите по 

такъв начин, че водачите да могат да 

прекарат у дома поне една нормална 

седмична почивка или една седмична 

почивка от повече от 45 часа, ползвана 

8б. Транспортното предприятие 

организира работата на водачите по 

такъв начин, че водачите да могат да 

прекарат у дома поне една нормална 

седмична почивка или една седмична 

почивка от повече от 45 часа, ползвана 
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като компенсация за намалена седмична 

почивка, в рамките на всеки период от 

три последователни седмици.“; 

като компенсация за намалена седмична 

почивка, в рамките на всеки период от 

шест последователни седмици. 

Or. en 

 

Изменение  147 

Ан Сандер, Елизабет Морен-Шартие, Жером Лаврийо, Жофроа Дидие, Франк 

Пруст, Рено Мюзелие 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква в 

Регламент (EО) № 561/2006 

Член 8 – параграф 8б 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

8б. Транспортното предприятие 

организира работата на водачите по 

такъв начин, че водачите да могат да 

прекарат у дома поне една нормална 

седмична почивка или една седмична 

почивка от повече от 45 часа, ползвана 

като компенсация за намалена седмична 

почивка, в рамките на всеки период от 

три последователни седмици. 

8б. Транспортното предприятие 

организира работата на водачите по 

такъв начин, че водачите да могат да 

прекарат у дома поне една нормална 

седмична почивка или една седмична 

почивка от повече от 45 часа, ползвана 

като компенсация за намалена седмична 

почивка, в рамките на всеки период от 

две последователни седмици. 

Or. fr 

Обосновка 

За да се осигурят добри условия на работа на водачите, както и за да се избегнат 

рисковете от умора и несигурност по пътищата, водачите трябва да имат 

възможността за нормална седмична почивка или повече от 45 часа, ползвани като 

компенсация за намалена седмична почивка, на всеки две седмици. Това е разумният 

срок, понастоящем приложим в действащото законодателство. 

 

Изменение  148 

Йерун Ленарс 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква в 

Регламент (ЕО) № 561/2006 

Член 8 – параграф 8б 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

8б. Транспортното предприятие 

организира работата на водачите по 

такъв начин, че водачите да могат да 

прекарат у дома поне една нормална 

седмична почивка или една седмична 

почивка от повече от 45 часа, ползвана 

като компенсация за намалена седмична 

почивка, в рамките на всеки период от 

три последователни седмици.“; 

8б. Транспортното предприятие 

организира работата на водачите по 

такъв начин, че водачите да могат да 

прекарат у дома или на друго частно 

място по избор на водача една 

седмична почивка от повече от 45 часа, 

ползвана като компенсация за намалена 

седмична почивка.“; 

Or. nl 

 

Изменение  149 

Палома Лопес Бермехо, Таня Гонсалес Пеняс, Рина Роня Кари, Патрик Льо Ярик, 

Жуан Пимента Лопеш 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква в 

Регламент (ЕО) № 561/2006 

Член 8 – параграф 8б 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

8б. Транспортното предприятие 

организира работата на водачите по 

такъв начин, че водачите да могат да 

прекарат у дома поне една нормална 

седмична почивка или една седмична 

почивка от повече от 45 часа, ползвана 

като компенсация за намалена седмична 

почивка, в рамките на всеки период от 

три последователни седмици.“; 

8б. Транспортното предприятие 

отговаря за организирането на 
работата на водачите по такъв начин, че 

водачите да могат да прекарат у дома 

или на друго частно място по избор на 

водача една седмична почивка от 

повече от 45 часа, ползвана като 

компенсация за намалена седмична 

почивка; 

Or. en 

 

Изменение  150 

Емилиян Павел, Клаудия Тапардел 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква в 

Регламент (ЕО) № 561/2006 

Член 8 – параграф 8б 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

8б. Транспортното предприятие 

организира работата на водачите по 

такъв начин, че водачите да могат да 

прекарат у дома поне една нормална 

седмична почивка или една седмична 

почивка от повече от 45 часа, ползвана 

като компенсация за намалена седмична 

почивка, в рамките на всеки период от 

три последователни седмици.“; 

8б. Транспортното предприятие 

организира работата на водачите по 

такъв начин, че водачите да могат да 

прекарат у дома или на друго частно 

място по избор на водача поне една 

нормална седмична почивка или една 

седмична почивка от повече от 45 часа, 

ползвана като компенсация за намалена 

седмична почивка, в рамките на всеки 

период от три последователни седмици. 

Or. en 

 

Изменение  151 

Роза Д'Амато, Даниела Аюто, Лаура Аджеа, Тициана Бегин 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква ва (нова) 

Регламент (ЕО) № 561/2006 

Член 8 – параграф 8в (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 ва) в член 8 се добавя следният 

параграф: 

 „8в. Параграф 8а от настоящия 

член не се прилага, когато 

нормалната седмична почивка, 

намалената седмична почивка и всяка 

седмична почивка от повече от 45 

часа, които се вземат като 

компенсация за предходна намалена 

седмична почивка, се ползват в 

сертифицирани оборудвани зони, 

изискванията за които се определят 

от Комисията чрез делегирани 

актове, при условие че превозното 

средство е неподвижно и разполага с 

подходящи условия за спане за всеки 

водач. 

 Тези делегирани актове трябва да 

включват характеристики на 

сертифицираните оборудвани зони, 
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които да гарантират оптимална 

почивка на водачите и безопасността 

на превозните средства и стоките, 

които се транспортират.“ 

Or. it 

 

Изменение  152 

Адам Коша, Андор Дели, Чаба Шогор 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква ва (нова) 

Регламент (ЕО) № 561/2006 

Член 8 – параграф 8в (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 ва) добавя се следният параграф: 

 „8в. Дневните и седмичните 

почивки (както нормалните, така и 

намалените) извън базата могат да 

бъдат ползвани в превозното 

средство, доколкото то разполага с 

подходящи условия за спане за всеки 

водач и превозното средство е 

неподвижно.“ 

Or. en 

 

Изменение  153 

Мартина Длабайова, Антониу Мариню и Пинту, Енрике Калвет Чамбон, Робер 

Рошфор 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква ва (нова) 

Регламент (ЕО) № 561/2006 

Член 8 – параграф 8в (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 ва) добавя се следният параграф: 

 „8в. Държавите членки изготвят 

годишен доклад до Комисията 

относно наличието на подходящи 



 

AM\1144455BG.docx 83/105 PE616.837v01-00 

 BG 

условия за почивка за водачите и на 

сигурни места за паркиране на 

тяхната територия, считано от 

датата на влизане в сила на 

настоящия регламент. Комисията 

създава чрез актове за изпълнение общ 

стандарт за докладване от страна на 

държавите членки.“ 

Or. en 

 

Изменение  154 

Мартина Длабайова, Антониу Мариню и Пинту, Енрике Калвет Чамбон 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква вб (нова) 

Регламент (ЕО) № 561/2006 

Член 8 – параграф 9a (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 вб) добавя се следният параграф: 

 „9a. Чрез дерогация от параграфи 6, 

7 и 8б водач, извършващ случаен 

превоз на пътници, ползва средно 45 

часа седмична почивка на седмица, 

изчислена на базата на референтен 

период от максимум 13 седмици. 

Всяка седмица се ползва седмична 

почивка от поне 24 часа. Когато се 

използва дерогацията, в рамките на 

13-месечния референтен период, 

общото време на управление на водача 

на всеки 4-седмичен период не трябва 

да надвишава 160 часа.“ 

Or. en 

Обосновка 

Предложената гъвкавост ще даде възможност на дружествата да предоставят 

непрекъсната услуга на клиентите, като едновременно с това ще се предотвратят 

смущенията в туристическите програми. 
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Изменение  155 

Мартина Длабайова, Антониу Мариню и Пинту, Енрике Калвет Чамбон 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 6 

Регламент (ЕО) № 561/2006 

Член 9 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

9. Чрез дерогация от член 8, когато 

водач придружава превозно средство, 

което е транспортирано с ферибот или 

влак, и ползва нормална дневна почивка 

или намалена седмична почивка, тази 

почивка може да бъде прекъсвана не 

повече от два пъти с други дейности с 

обща продължителност не повече от 

един час. По време на посочената 

нормална дневна почивка или намалена 

седмична почивка водачът трябва да 

има достъп до койка или кушетка.“; 

9. Чрез дерогация от член 8, когато 

водач придружава превозно средство, 

което е транспортирано с ферибот или 

влак, и ползва нормална дневна почивка 

или седмична почивка, тази почивка 

може да бъде прекъсвана не повече от 

два пъти с други дейности с обща 

продължителност не повече от един час. 

По време на посочената нормална 

дневна почивка или седмична почивка 

водачът трябва да има достъп до койка 

или кушетка. 

Or. en 

Обосновка 

Чрез дерогация от член 8, когато водач придружава превозно средство, което е 

транспортирано с ферибот или влак, и ползва нормална дневна почивка или седмична 

почивка, тази почивка може да бъде прекъсвана не повече от два пъти с други 

дейности с обща продължителност не повече от един час. По време на посочената 

нормална дневна почивка или седмична почивка водачът трябва да има достъп до 

койка или кушетка. 

 

Изменение  156 

Палома Лопес Бермехо, Таня Гонсалес Пеняс, Рина Роня Кари, Патрик Льо Ярик, 

Жуан Пимента Лопеш 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 6a (нова) 

Регламент (ЕО) № 561/2006 

Член 10 – параграф 1 

 

Текст в сила Изменение 

 (6a) в член 10 параграф 1 се заменя със 
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следния текст: 

1.  Транспортното предприятие не 

плаща на водачите, които са наети от 

него или които са предоставени на 

негово разположение, никакви 

възнаграждения, дори под формата на 

премии или добавки към заплатата, 

свързани с пропътуваните разстояния 

и/или количеството превозени стоки, 

ако такова възнаграждение може да 

застраши пътната безопасност 

и/или да насърчи нарушение на 

настоящия регламент. 

„1. Транспортното предприятие не 

плаща на водачите, които са наети от 

него или които са предоставени на 

негово разположение, никакви 

допълнителни възнаграждения, дори 

под формата на премии или добавки към 

заплатата, свързани с пропътуваните 

разстояния и/или количеството 

превозени стоки.“ 

Or. en 

 

Изменение  157 

Оле Кристенсен, Шон Саймън, Клаудиу Чиприан Тънъсеску, Гийом Балас, 

Михаел Детйен, Евелин Регнер, Мария Арена, Хави Лопес, Серхио Гутиерес 

Прието, Рори Палмър 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 6a (нова) 

Регламент (ЕО) № 561/2006 

Член 10 – параграф 1 

 

Текст в сила Изменение 

 (6a) в член 10 параграф 1 се заменя 

със следния текст: 

1.  Транспортното предприятие не 

плаща на водачите, които са наети от 

него или които са предоставени на 

негово разположение, никакви 

възнаграждения, дори под формата на 

премии или добавки към заплатата, 

свързани с пропътуваните разстояния 

и/или количеството превозени стоки, 

ако такова възнаграждение може да 

застраши пътната безопасност 

и/или да насърчи нарушение на 

настоящия регламент. 

„1.  Транспортното предприятие не 

плаща на водачите, които са наети от 

него или които са предоставени на 

негово разположение, никакви 

възнаграждения, дори под формата на 

премии или добавки към заплатата, 

свързани с бързата доставка, 

пропътуваните разстояния и/или 

количеството превозени стоки.“ 

Or. en 
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Изменение  158 

Йерун Ленарс 

 

Предложение за регламент 

Член 1 — параграф 1 — точка 6a (нова) 

Регламент (ЕО) № 561/2006 

Член 10 – параграф 1 

 

Текст в сила Изменение 

 (6a) в член 10 параграф 1 се заменя 

със следния текст: 

1. Транспортното предприятие не 

плаща на водачите, които са наети от 

него или които са предоставени на 

негово разположение, никакви 

възнаграждения, дори под формата на 

премии или добавки към заплатата, 

свързани с пропътуваните разстояния 

и/или количеството превозени стоки, 

ако такова възнаграждение може да 

застраши пътната безопасност 

и/или да насърчи нарушение на 

настоящия регламент. 

„1. Транспортното предприятие не 

плаща на водачите, които са наети от 

него или които са предоставени на 

негово разположение, никакви 

възнаграждения, дори под формата на 

премии или добавки към заплатата, 

свързани с пропътуваните разстояния 

и/или количеството превозени стоки.“; 

Or. nl 

(http://eur-lex.europa.eu/legal- 

Изменение  159 

Роза Д'Амато, Даниела Аюто, Лаура Аджеа, Тициана Бегин 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 6а (нова) 

Регламент (ЕО) № 561/2006 

Член 10 – параграф 1 

 

Текст в сила Изменение 

 (6а) в член 10 параграф 1 се заменя 

със следния текст: 

1.  Транспортното предприятие не 

плаща на водачите, които са наети от 

него или които са предоставени на 

негово разположение, никакви 

възнаграждения, дори под формата на 

премии или добавки към заплатата, 

1.  Транспортното предприятие не 

плаща на водачите, които са наети от 

него или които са предоставени на 

негово разположение, никакви 

възнаграждения, дори под формата на 

премии или добавки към заплатата, 
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свързани с пропътуваните разстояния 

и/или количеството превозени стоки, 

ако такова възнаграждение може да 

застраши пътната безопасност 

и/или да насърчи нарушение на 

настоящия регламент. 

свързани с пропътуваните разстояния 

и/или количеството превозени стоки. 

Or. it 

 

Изменение  160 

Доминик Мартен, Жоел Мeлен 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 6а (нова) 

Регламент (EО) № 561/2006 

Член 10 – параграф 1а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (6а) в член 10 се добавя следният 

параграф: 

 „1а. Държавите членки определят 

пропорционални и възпиращи санкции 

за всяко предприятие, което нарушава 

параграф 1.“ 

Or. fr 

 

Изменение  161 

Мартина Длабайова, Антониу Мариню и Пинту, Енрике Калвет Чамбон 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 7 

Регламент (ЕО) № 561/2006 

Член 12 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

При условие че пътната безопасност не 

е застрашена, водачът може да се 

отклони от разпоредбите на член 8, 

параграф 2 и член 8, параграф 6, втора 

алинея, за да може да стигне до 

подходящо място за настаняване в 

съответствие с член 8, параграф 8а, за да 

При условие че пътната безопасност не 

е застрашена, водачът може да се 

отклони от разпоредбите на член 8, 

параграф 2 и член 8, параграф 6, втора 

алинея, за да може да стигне до 

подходящо място за настаняване в 

съответствие с член 8, параграф 8а, за да 
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ползва дневна или седмична почивка 

там. Не се допуска отклонението да 

доведе до надвишаване на дневното или 

седмично време на управление или 

съкращаване на дневната или 

седмичната почивка. Водачът посочва 

причината за такова отклонение ръчно в 

регистрационния лист на записващото 

устройство или на разпечатката от 

записващото устройство, или в графика 

на своите дежурства най-късно при 

пристигането в подходящото място за 

настаняване.“; 

ползва дневна или седмична почивка 

там. Не се допуска отклонението да 

доведе до надвишаване на дневното или 

седмично време на управление или 

съкращаване на дневната или 

седмичната почивка. Дневното време 

на управление обаче може да бъде 

удължено с два часа, когато периодът 

на управление е последван 

непосредствено от почивка от не по-

малко от 45 последователни часа. 

Това удължаване на времето на 

управление следва да е в рамките на 

максималното общо време на 

управление. Водачът посочва причината 

за такова отклонение ръчно в 

регистрационния лист на записващото 

устройство или на разпечатката от 

записващото устройство, или в графика 

на своите дежурства най-късно при 

пристигането в подходящото място за 

настаняване.“; 

Or. en 

Обосновка 

Целта на предложението е да се въведе ограничено и ясно описано удължаване на 

дневното време на управление, за да могат водачите, превозващи пътници (туристи) 

и товари, да стигат до подходящо място за настаняване, без да надвишават 

максималното разрешено седмично и общото време на управление, приложимо в целия 

ЕС. Това би позволило на водачите да стигнат до домовете си или, в случая на 

туристическия транспорт, да превозят туристите до хотела. 

 

Изменение  162 

Палома Лопес Бермехо, Таня Гонсалес Пеняс, Рина Роня Кари, Патрик Льо Ярик, 

Жуан Пимента Лопеш 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 7 

Регламент (ЕО) № 561/2006 

Член 12 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

При условие че пътната безопасност Водачът може да се отклони от 
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не е застрашена, водачът може да се 

отклони от разпоредбите на член 8, 

параграф 2 и член 8, параграф 6, втора 

алинея, за да може да стигне до 

подходящо място за настаняване в 

съответствие с член 8, параграф 8а, за да 

ползва дневна или седмична почивка 

там. Не се допуска отклонението да 

доведе до надвишаване на дневното или 

седмично време на управление или 

съкращаване на дневната или 

седмичната почивка. Водачът посочва 

причината за такова отклонение ръчно в 

регистрационния лист на записващото 

устройство или на разпечатката от 

записващото устройство, или в графика 

на своите дежурства най-късно при 

пристигането в подходящото място за 

настаняване.“; 

разпоредбите на член 8, параграф 2 и 

член 8, параграф 6, втора алинея, за да 

може да стигне до подходящо място за 

настаняване в съответствие с член 8, 

параграф 8а, за да ползва дневна или 

седмична почивка там. Не се допуска 

отклонението да доведе до надвишаване 

на дневното или седмично време на 

управление или съкращаване на 

дневната или седмичната почивка. 

Водачът посочва причината за такова 

отклонение ръчно в регистрационния 

лист на записващото устройство или на 

разпечатката от записващото 

устройство, или в графика на своите 

дежурства най-късно при пристигането 

в подходящото място за настаняване.“; 

Or. en 

 

Изменение  163 

Вероника Лопе Фонтане 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 7 

Регламент (ЕО) № 561/2006 

Член 12 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

При условие че пътната безопасност не 

е застрашена, водачът може да се 

отклони от разпоредбите на член 8, 

параграф 2 и член 8, параграф 6, втора 

алинея, за да може да стигне до 

подходящ обект за настаняване 

съгласно разпоредбите на член 8, 

параграф 8а, за да реализира дневния 

или седмичния период на почивка. 

Това изключение не следва да води до 

превишаване на дневното или 

седмичното време на управление или 

съкращаване на дневните или 

седмичните периоди на почивка. 

Водачът посочва причината за такова 

При условие че пътната безопасност не 

е застрашена, водачът може да се 

отклони от разпоредбите на член 8, 

параграф 2 и член 8, параграф 6, втора 

алинея, за да може да стигне до 

подходящ обект за настаняване, където 

водачът може да почине, съгласно 

разпоредбите на член 8, параграф 8. 

Това изключение не следва да води до 

превишаване на дневното или 

седмичното време на управление или 

съкращаване на дневните или 

седмичните периоди на почивка. 

Водачът посочва причината за такова 

отклонение в регистрационния лист на 
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отклонение в регистрационния лист на 

записващото устройство или на 

разпечатката от записващото устройство 

или в графика на неговите дежурства 

най-късно при пристигането в 

подходящия обект за настаняване. 

записващото устройство или на 

разпечатката от записващото устройство 

или в графика на неговите дежурства 

най-късно при пристигането в 

подходящия обект за настаняване. 

Or. es 

Изменение  164 

Георги Пирински 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 11 – буква ба (нова) 

Регламент (ЕО) № 561/2006 

Член 22 – параграф 2а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 ба) добавя се следният параграф 

2а: 

 „2a. За целта на член 22, 

параграф 2, буква в) Комисията 

подготвя и приема чрез акт общи 

критерии за оценка на риска и 

рейтингова рамка, която се прилага за 

всички транспортни предприятия, 

установени в една от държавите 

членки.“ 

Or. en 

 

Изменение  165 

Карима Дели 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 11 – буква ва (нова) 

Регламент (ЕО) № 561/2006 

Член 22 – параграф 4a (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 ва) добавя се следният параграф: 

 „4a. За да се гарантира, че всички 

правила на Съюза за мобилните 
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работници се прилагат по справедлив, 

опростен и ефективен начин, 

Европейският орган по въпросите на 

трудовия пазар отговаря за 

проверката и прилагането на 

правилата. Той предоставя 

оперативна и правна помощ на 

държавите членки, на социалните 

партньори и на работниците с оглед 

на прилагането на социалното 

законодателство и извършването на 

проверки в целия Съюз. 

 Европейският орган по въпросите на 

трудовия пазар отговаря за 

наблюдението и достъпа до данните, 

съдържащи се в националните 

електронни регистри.“ 

Or. en 

Обосновка 

Изпълнението на тази директива следва да попада в рамките на дейността на новия 

Европейски орган по въпросите на трудовия пазар, споменат от Жан-Клод Юнкер в 

речта му за състоянието на Съюза през 2017 г., който е предвидено да бъде създаден 

до края на 2018 г. 

 

Изменение  166 

Карима Дели 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 11 – буква вб (нова) 

Регламент (ЕО) № 561/2006 

Член 22 – параграф 4б (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 вб) добавя се следният параграф: 

 „4б. 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 е основан на 

общи критерии, разработени на 
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равнището на Съюза и 

преразглеждани ежегодно от 

Европейския орган по въпросите на 

трудовия пазар. Автомобилните 

превозвачи, изброени в списъка на 

Съюза, подлежат на оперативна 

забрана, която се прилага във всички 

държави членки. В изключителни 

случаи държавите членки може 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 тяхната 

собствена територия.“ 

Or. en 

Обосновка 

В сектора на въздухоплаването има черен списък на авиокомпаниите, които не 

отговарят на стандартите за безопасност. На дружествата от този списък е 

забранено да извършват стопанска дейност, щом са включени в него. Предвид факта, 

че спазването на правилата в сектора на автомобилните превози е тясно свързано с 

пътната безопасност, подобен списък следва да се въведе възможно най-скоро и да 

бъде поставен под отговорността на създаващия се Европейски орган по въпросите 

на трудовия пазар. 

 

Изменение  167 

Роза Д'Амато, Даниела Аюто, Лаура Аджеа, Тициана Бегин 

 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – точка -1 (нова) 

Регламент (ЕС) № 165/2014 

Член 2 – параграф 2 – буква за (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (-1) в член 2, параграф 2 се добавя 

следната буква: 

 „за) „интелигентен тахограф“ е 

дигитален тахограф, използващ 

услуга за позициониране въз основа на 

спътникова навигационна система 

(ГНСС), автоматично определящ 
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позицията си в съответствие с 

настоящия регламент;“ 

Or. it 

 

Изменение  168 

Роза Д'Амато, Даниела Аюто, Лаура Аджеа, Тициана Бегин 

 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – точка -1а (нова) 

Регламент (ЕС) № 165/2014 

Член 2 – параграф 2 – буква зб (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (-1а) в член 2, параграф 2 се добавя 

следната буква: 

 „зб) „портал на глобалната 

навигационна спътникова система за 

автомобилния транспорт“ е онлайн 

платформа, към която се подават 

всички предадени от 

интелигентните тахографи данни за 

целите на настоящия регламент;“ 

Or. it 

 

Изменение  169 

Доминик Мартен, Жоел Мeлен 

 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – точка -1 (нова) 

Регламент (ЕС) № 165/2014 

Член 3 – параграф 4 

 

Текст в сила Изменение 

 (-1) в член 3 параграф 4 се заменя със 

следния текст: 

4. Превозните средства, които се 

експлоатират в държава членка, 

различна от държавата членка на 

регистрация, трябва да се оборудват с 

тахограф най-късно след изтичане на 

4. Превозните средства, които се 

експлоатират в държава членка, 

различна от държавата членка на 

регистрация, трябва да се оборудват с 

тахограф още щом се изисква всички 
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петнадесет години след датата, към 

която се изисква всички 

новорегистрирани превозни средства да 

имат тахограф съгласно членове 8, 9 и 

10. 

новорегистрирани превозни средства да 

имат тахограф съгласно членове 8, 9 и 

10. 

Or. fr 

 

Изменение  170 

Иво Белет, Клод Ролен, Том Ванденкенделаре 

 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – точка -1 (нова) 

Регламент (ЕС) № 165/2014 

Член 3 – параграф 4 

 

Текст в сила Изменение 

 (-1) в член 3 параграф 4 се заменя 

със следния текст: 

4. Превозните средства, които се 

експлоатират в държава членка, 

различна от държавата членка на 

регистрация, трябва да се оборудват с 

тахограф най-късно след изтичане на 

петнадесет години след датата, към 

която се изисква всички 

новорегистрирани превозни средства да 

имат тахограф съгласно членове 8, 9 и 

10. 

„4. Превозните средства, които се 

експлоатират в държава членка, 

различна от държавата членка на 

регистрация, трябва да се оборудват с 

тахограф най-късно след изтичане на 

шест месеца след датата, към която се 

изисква всички новорегистрирани 

превозни средства да имат тахограф 

съгласно членове 8, 9 и 10.“ 

Or. en 

 

Изменение  171 

Палома Лопес Бермехо, Таня Гонсалес Пеняс, Рина Роня Кари, Патрик Льо Ярик, 

Жуан Пимента Лопеш 

 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – точка -1 (нова) 

Регламент (ЕС) № 165/2014 

Член 3 – параграф 4 
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Текст в сила Изменение 

 (-1) в член 3 параграф 4 се заменя със 

следния текст: 

4. Превозните средства, които се 

експлоатират в държава членка, 

различна от държавата членка на 

регистрация, трябва да се оборудват с 

тахограф най-късно след изтичане на 

петнадесет години след датата, към 

която се изисква всички 

новорегистрирани превозни средства 

да имат тахограф съгласно членове 8, 

9 и 10. 

„4. Превозните средства, които се 

експлоатират в държава членка, 

различна от държавата членка на 

регистрация, трябва да се оборудват с 

тахограф до 1 януари 2020 г. съгласно 

членове 8, 9 и 10.“ 

Or. en 

 

Изменение  172 

Йерун Ленарс 

 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – точка -1 (нова) 

Регламент (ЕС) № 165/2014 

Член 3 – параграф 4 

 

Текст в сила Изменение 

 (-1) в член 3 параграф 4 се заменя 

със следния текст: 

4. Превозните средства, които се 

експлоатират в държава членка, 

различна от държавата членка на 

регистрация, трябва да се оборудват с 

тахограф най-късно след изтичане на 

петнадесет години след датата, към 

която се изисква всички 

новорегистрирани превозни средства да 

имат тахограф съгласно членове 8, 9 и 

10. 

„4. Всички превозни средства, които 

се експлоатират в държава членка, 

различна от държавата членка на 

регистрация, трябва да се оборудват с 

интелигентен тахограф най-късно 

шест месеца след датата, към която се 

изисква всички новорегистрирани 

превозни средства да имат тахограф 

съгласно членове 8, 9 и 10.“; 

Or. nl 

Изменение  173 

Оле Кристенсен, Шон Саймън, Клаудиу Чиприан Тънъсеску, Гийом Балас, 
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Михаел Детйен, Евелин Регнер, Мария Арена, Хави Лопес, Серхио Гутиерес 

Прието, Рори Палмър 

 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – точка -1 (нова) 

Регламент (ЕС) № 165/2014 

Член 3 – параграф 4 

 

Текст в сила Изменение 

 (-1) в член 3 параграф 4 се заменя със 

следния текст: 

4. Превозните средства, които се 

експлоатират в държава членка, 

различна от държавата членка на 

регистрация, трябва да се оборудват с 

тахограф най-късно след изтичане на 

петнадесет години след датата, към 

която се изисква всички 

новорегистрирани превозни средства да 

имат тахограф съгласно членове 8, 9 и 

10. 

„4. Превозните средства, които се 

експлоатират в държава членка, 

различна от държавата членка на 

регистрация, трябва да се оборудват с 

тахограф шест месеца след датата, към 

която се изисква всички 

новорегистрирани превозни средства да 

имат тахограф съгласно членове 8, 9 и 

10.“ 

Or. en 

 

Изменение  174 

Ан Сандер, Елизабет Морен-Шартие, Жером Лаврийо, Жофроа Дидие, Франк 

Пруст, Рено Мюзелие 

 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – точка -1 (нова) 

Регламент (ЕС) № 165/2014 

Член 3 – параграф 4 

 

Текст в сила Изменение 

 (-1) в член 3 параграф 4 се заменя 

със следния текст:  

4. Превозните средства, които се 

експлоатират в държава членка, 

различна от държавата членка на 

регистрация, трябва да се оборудват с 

тахограф най-късно след изтичане на 

петнадесет години след датата, към 

която се изисква всички 

новорегистрирани превозни средства 

„4. Превозните средства, които се 

експлоатират в държава членка, 

различна от държавата членка на 

регистрация, и с които се осъществява 

превоз на стоки, трябва да се оборудват 

с интелигентен тахограф най-късно 

четири години след прилагане на 

изискването за оборудване с такъв 
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да имат тахограф съгласно членове 8, 9 

и 10. 

тахограф. 

Or. fr 

Обосновка 

С цел подобряване ефикасността на проверките, осигуряване на правилно прилагане 

на действащите социални права и гарантиране на високо ниво на защита на 

автомобилните превозвачи, следва да се ускори оборудването с интелигентни 

тахографи за всички превозни средства за превоз на стоки. 

Изменение  175 

Роза Д'Амато, Даниела Аюто, Лаура Аджеа, Тициана Бегин 

 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – точка -1б (нова) 

Регламент (ЕС) № 165/2014 

Член 3 – параграф 4 

 

Текст в сила Изменение 

 (-1б) в член 3 параграф 4 се заменя 

със следния текст: 

4. Превозните средства, които се 

експлоатират в държава-членка, 

различна от държавата-членка на 

регистрация, трябва да се оборудват с 

тахограф най-късно след изтичане на 

петнадесет години след датата, към 

която се изисква всички 

новорегистрирани превозни средства да 

имат тахограф съгласно членове 8, 9 и 

10. 

„4. Превозните средства, които се 

експлоатират в държава-членка, 

различна от държавата-членка на 

регистрация, трябва да се оборудват с 

тахограф най-късно след изтичане на 

две години след датата, към която се 

изисква всички новорегистрирани 

превозни средства да имат тахограф 

съгласно членове 8, 9 и 10.“ 

Or. it 

 

Изменение  176 

Роза Д'Амато, Даниела Аюто, Лаура Аджеа, Тициана Бегин 

 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – точка 1а (нова) 

Регламент (ЕС) № 165/2014 

Член 9а (нов) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (1а) добавя се следният член: 

 „Член 9а 

 1. В допълнение към обмена на данни 

съгласно член 9, транспортните 

предприятия гарантират, че пълният 

набор от данни, посочен в член 4, 

параграф 3 и в член 8, параграф 1, се 

предават автоматично в реално 

време чрез сигурни средства за 

комуникация от интелигентния 

тахограф към портала на глобалната 

навигационна спътникова система за 

автомобилния транспорт, както е 

посочено в член 33а. 

 2. Предоставените данни се 

съхраняват и използват в 

съответствие с член 33а.“; 

Or. it 

 

Изменение  177 

Роза Д'Амато, Даниела Аюто, Лаура Аджеа, Тициана Бегин 

 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – точка -1б (нова) 

Регламент (ЕС) № 165/2014 

Член 33а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (1б) добавя се следният член: 

 „Член 33a 

 Портал на глобалната навигационна 

спътникова система за автомобилния 

транспорт 

 1. За да се улесни обменът на 

информация и сътрудничеството 

между компетентните органи на 

държавите членки, които прилагат 

или налагат прилагането на 

правните актове на Съюза, посочени в 
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член 7, параграф 1, Комисията създава 

и поддържа портал на глобалната 

навигационна спътникова система за 

автомобилния транспорт, в който се 

съдържа информацията относно 

транспортните операции и данни 

относно дейностите на водачите, 

предавани в съответствие с член 9а. 

Комисията осигурява свързването на 

горепосочения портал със системата 

за съобщения TACHOnet, посочена в 

член 31, с Информационната система 

за вътрешния пазар, създадена с 

Регламент (ЕС) № 1024/2012 и с 

регистрите, посочени в Регламент 

(ЕО) № 1071/2009. 

 2. В срок от 18 месеца от датата на 

влизане в сила на настоящия 

регламент Комисията приема 

делегирани актове в съответствие с 

член 41а за допълване на настоящия 

регламент, като определя правилата 

и характеристиките на портал на 

глобалната навигационна спътникова 

система за автомобилния транспорт, 

както и условията за неговото 

използване, като осигурява 

съхранението на предадените данни и 

достъпа до тях в реално време от 

страна на компетентните 

контролни органи, оперативната 

съвместимост на портала със 

системите и регистрите, посочени в 

параграф 1, както и система за 

анализ на данните и автоматично 

докладване на евентуални нарушения 

на Регламент (ЕО) № 561/2006, 

Регламент (ЕС) № 165/2014, 

Директива 2002/15/ЕО, Регламенти 

(CE) № 1071/2009 и 1072/2009, 

Директива 92/106/ЕИО и на 

Директивата [относно 

командироването на водачи].“ 

Or. it 
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Изменение  178 

Мартина Длабайова, Антониу Мариню и Пинту, Енрике Калвет Чамбон 

 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – точка 2 

Регламент (ЕС) № 165/2014 

Член 34 – параграф 7 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

7. Водачът въвежда в дигиталния 

тахограф символите на държавите, в 

които започва и приключва ежедневния 

си работен период, а също къде и кога 

водачът е пресякъл граница, в 

превозното средство при пристигане 

на подходящо място за спиране. 

Държавите членки могат да изискват от 

водачите на превозни средства, 

осъществяващи превози на тяхна 

територия, да добавят по-подробни 

географски данни към символа на 

държавата, при условие че тези държави 

членки са уведомили Комисията за тези 

подробни географски данни преди 1 

април 1998 г. 

7. Водачът въвежда в дигиталния 

тахограф символите на държавите, в 

които започва и приключва ежедневния 

си работен период. Държавите членки 

могат да изискват от водачите на 

превозни средства, осъществяващи 

превози на тяхна територия, да добавят 

по-подробни географски данни към 

символа на държавата, при условие че 

тези държави членки са уведомили 

Комисията за тези подробни географски 

данни преди 1 април 1998 г.“ 

 Считано от датата на влизане в сила 

на членове 8, 9 и 10, в които се изисква 

тахографите, инсталирани за пръв 

път на 15 юни 2019 г. или след тази 

дата, да бъдат интелигентни 

тахографи, които дават също и 

възможност за автоматично 

регистриране на пресичането на 

граници, водачите въвеждат в 

цифровия тахограф символите на 

държавите, в които започва и 

приключва дневният работен период, 

както и къде и кога водачът е 

пресякъл границата в превозното 

средство, при пристигане на първото 

планирано място за спиране.“ 

Or. en 

Обосновка 

Целта е да се избегнат проблеми от практическо естество например в пътническия 
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транспорт, когато пътниците ще трябва да чакат, докато се намери подходящо 

място и се въведе кодът на държавата. 

 

Изменение  179 

Емилиян Павел, Клаудия Тапардел 

 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – точка 2 

Регламент (ЕС) № 165/2014 

Член 34 – параграф 7 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

7. Водачът въвежда в дигиталния 

тахограф символите на държавите, в 

които започва и приключва ежедневния 

си работен период, а също къде и кога 

водачът е пресякъл граница, в 

превозното средство при пристигане на 

подходящо място за спиране. 

Държавите членки могат да изискват от 

водачите на превозни средства, 

осъществяващи превози на тяхна 

територия, да добавят по-подробни 

географски данни към символа на 

държавата, при условие че тези държави 

членки са уведомили Комисията за тези 

подробни географски данни преди 1 

април 1998 г. 

7. Водачът въвежда в дигиталния 

тахограф символите на държавите, в 

които започва и приключва ежедневния 

си работен период, а също къде и кога 

водачът е пресякъл граница, в 

превозното средство при пристигане на 

първото планирано място за спиране. 

Държавите членки могат да изискват от 

водачите на превозни средства, 

осъществяващи превози на тяхна 

територия, да добавят по-подробни 

географски данни към символа на 

държавата, при условие че тези държави 

членки са уведомили Комисията за тези 

подробни географски данни преди 1 

април 1998 г. 

Or. en 

 

Изменение  180 

Роза Д'Амато, Даниела Аюто, Лаура Аджеа, Тициана Бегин 

 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – точка 2 

Регламент (ЕС) № 165/2014 

Член 34 – параграф 7 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

7. Водачът въвежда в дигиталния 

тахограф символите на държавите, в 

които започва и приключва ежедневния 

7. Водачът въвежда в дигиталния 

тахограф символите на държавите, в 

които започва и приключва ежедневния 
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си работен период, а също къде и кога 

водачът е пресякъл граница, в 

превозното средство при пристигане на 

подходящо място за спиране. 

Държавите членки могат да изискват от 

водачите на превозни средства, 

осъществяващи превози на тяхна 

територия, да добавят по-подробни 

географски данни към символа на 

държавата, при условие че тези държави 

членки са уведомили Комисията за тези 

подробни географски данни преди 1 

април 1998 г. 

си работен период, а също къде и кога 

водачът е пресякъл граница, в 

превозното средство при пристигане на 

първото възможно място за спиране. 

Държавите членки могат да изискват от 

водачите на превозни средства, 

осъществяващи превози на тяхна 

територия, да добавят по-подробни 

географски данни към символа на 

държавата, при условие че тези държави 

членки са уведомили Комисията за тези 

подробни географски данни преди 1 

април 1998 г. 

Or. it 

 

Изменение  181 

Роза Д'Амато, Даниела Аюто, Лаура Аджеа, Тициана Бегин 

 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – точка 2а (нова) 

Регламент (ЕС) № 165/2014 

Член 41а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (2а) добавя се следният член: 

 „Член 41a 

 Упражняване на делегирането 

 1. Правомощието да приема 

делегирани актове се предоставя на 

Комисията при спазване на 

предвидените в настоящия член 

условия. 

 2. Правомощието да приема 

делегирани актове, посочено в член 

33а, параграф 5, се предоставя на 

Комисията за срок от пет години, 

считано от … [датата на влизане в 

сила на настоящия регламент]. 

Комисията изготвя доклад относно 

делегирането на правомощия не по-

късно от девет месеца преди 

изтичането на петгодишния срок. 

Делегирането на правомощия се 
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продължава мълчаливо за срокове с 

еднаква продължителност, освен ако 

Европейският парламент или 

Съветът възразят срещу подобно 

продължаване не по-късно от три 

месеца преди изтичането на всеки 

срок. 

 3. Делегирането на правомощия, 

посочено в член 33а, параграф 5, може 

да бъде отнето по всяко време от 

Европейския парламент или от 

Съвета. С решението за оттегляне се 

прекратява посоченото в него 

делегиране на правомощия. 

Прекратяването поражда действие в 

деня след публикуването на 

решението в Официален вестник на 

Европейския съюз или на по-късна, 

посочена в решението дата. То не 

засяга действителността на 

делегираните актове, които вече са в 

сила. 

 4. Преди приемането на делегиран 

акт Комисията провежда 

консултации с експерти, определени 

от всяка държава членка, в 

съответствие с принципите, 

заложени в 

Междуинституционалното 

споразумение от 13 април 2016 г. за 

по-добро законотворчество. 

 5. Веднага след като приеме делегиран 

акт, Комисията нотифицира акта 

едновременно на Европейския 

парламент и Съвета. 

 6. Делегиран акт, приет съгласно 

член 33а, параграф 5, влиза в сила 

единствено ако нито Европейският 

парламент, нито Съветът не са 

представили възражения в срок от 

два месеца след нотифицирането на 

същия акт на Европейския парламент 

и Съвета или ако преди изтичането 

на този срок и Европейският 

парламент, и Съветът са уведомили 

Комисията, че няма да представят 

възражения. Посоченият срок може 
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да се удължи с два месеца по 

инициатива на Европейския 

парламент или на Съвета.“ 

Or. it 

Изменение  182 

Оле Кристенсен, Шон Саймън, Клаудиу Чиприан Тънъсеску, Гийом Балас, 

Михаел Детйен, Евелин Регнер, Мария Арена, Хави Лопес, Серхио Гутиерес 

Прието, Георги Пирински, Рори Палмър 

 

Предложение за регламент 

Член 2 — параграф 1 — точка 2 a (нова) 

Регламент (ЕС) № 165/2014 

Член 36 – параграф 1 – буква и 

 

Текст в сила Изменение 

 (2a) В член 36, параграф 1 буква и) се 

заменя със следния текст: 

и) тахографските листове за текущия 

ден и листовете, използвани от водача 

през предходните 28 дни; 

„и) тахографските листове за текущия 

ден и листовете, използвани от водача 

през предходните 56 дни;“ 

Or. en 

 

Изменение  183 

Оле Кристенсен, Шон Саймън, Клаудиу Чиприан Тънъсеску, Гийом Балас, 

Михаел Детйен, Евелин Регнер, Мария Арена, Хави Лопес, Серхио Гутиерес 

Прието, Рори Палмър 

 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – точка 2б (нова) 

Регламент (ЕС) № 165/2014 

Член 36 – параграф 1 – подточка iii 

 

Текст в сила Изменение 

 (2б) в член 36, параграф 1 

подточка iii) се заменя със следния 

текст: 

iii) всички ръчни записи и разпечатки, 

направени през текущия ден и 

предходните 28 дни съгласно 

изискванията на настоящия регламент и 

„iii) всички ръчни записи и разпечатки, 

направени през текущия ден и 

предходните 56 дни съгласно 

изискванията на настоящия регламент и 
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Регламент (ЕО) № 561/2006; Регламент (ЕО) № 561/2006;“ 

Or. en 

 

Изменение  184 

Оле Кристенсен, Шон Саймън, Клаудиу Чиприан Тънъсеску, Гийом Балас, 

Михаел Детйен, Евелин Регнер, Мария Арена, Хави Лопес, Серхио Гутиерес 

Прието, Георги Пирински, Рори Палмър 

 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – точка 2в (нова) 

Регламент (ЕС) № 165/2014 

Член 36 – параграф 2 – подточка ii 

 

Текст в сила Изменение 

 Член 2в 

 в член 36, параграф 2 подточка ii) се 

заменя със следното: 

ii) всички ръчни записи и разпечатки, 

направени през текущия ден и 

предходните 28 дни съгласно 

изискванията на настоящия регламент и 

Регламент (ЕО) № 561/2006; 

„ii) всички ръчни записи и разпечатки, 

направени през текущия ден и 

предходните 56 дни съгласно 

изискванията на настоящия регламент и 

Регламент (ЕО) № 561/2006;“ 

Or. en 

 


