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Изменение 16
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Françoise Castex, Jutta Steinruck, Birgit Sippel, от 
името на групата S&D

Предложение за директива – акт за изменение
–

Текст, предложен от Комисията Изменение

Европейският парламент отхвърля 
предложението на Комисията.

Or. en

Обосновка

The European Commission proposal contradicts Parliaments demands for the full inclusion 
of self-employed drivers within the scope of the Directive after the transitional period by 
23March 2009 as laid down in directive 2002/15/EC. It also contradicts the recent motion for 
a resolution as decided on in October 2008 by the European Parliament which reaffirmed the 
demand for the full inclusion of self-employed drivers (the Cercas report on the 
implementation of social legislation relating to road transport (A6-0357/2008)) and which 
also calls on Member States to implement the Directive as soon as possible in the interests of 
road safety and the health and safety of drivers.

Изменение 17
Emilie Turunen

Предложение за директива – акт за изменение
–

Предложение за отхвърляне

Европейският парламент отхвърля 
предложението на Комисията.

Or. en

Обосновка

The Council and Parliament reached an agreement in 2002 on the issue of working time for 
persons performing mobile road transport activities (2002/15 EC). After conciliation Council 
and Parliament agreed that the directive should apply to self-employed drivers by 23 March 
2009. The amending directive presented by the Commission (2008/0195 COD) excludes self-
employed drivers, impairs the definition of night work, creates legal uncertainty around 
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the definition of "false self-employed" and adds no new value to the directive. By 
excluding the self-employed drivers from the directive the Commission proposal will fail to 
achieve the purpose of the original directive: "to establish minimum requirements in relation 
to the organisation of working time in order to improve the health and safety protection of 
persons performing mobile road transport activities and to improve road safety and align
conditions of competition."

Изменение 18
Ilda Figueiredo, Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Georgios 
Toussas, Joe Higgins

Предложение за директива – акт за изменение
–

Предложение за отхвърляне

Европейският парламент отхвърля 
предложението на Комисията. 

Or. pt

Обосновка

От март 2009 г. самостоятелно заетите водачи попадат в обхвата на приложното 
поле на Директива 2002/15/ЕО. Предложението на Комисията е в противоречие с 
поетите преди това ангажименти и с позициите на Парламента и на Европейския 
икономически и социален комитет (ЕИСК)1. Тази позиция е неприемлива, тъй като тя 
продължава дискриминацията между работниците, предлага прилагането на по-
неблагоприятни условия на работа, например по отношение на нощната работа, и 
поражда дълбока загриженост във връзка със здравето и безопасността на водачите, 
сигурността на движението по пътищата като цяло и свързаните с това рискове за 
всички ползватели на пътната мрежа.

                                               
1 Резолюция на Европейския парламент (P6_TA(2008)0475) от 9 октомври 2008 г. относно прилагането на 
социалното законодателство, свързано с автомобилния транспорт, и становище TEN/367 - ЕИСК 
619/2009.
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Изменение 19
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Jutta Steinruck от името на групата S&D

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 1 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1a) Транспортните работници, 
които не попадат в приложното поле 
на Регламент (EO) № 561/2006 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 15 март 2006 г. за хармонизиране 
на някои разпоредби от социалното
законодателство, свързани с 
автомобилния транспорт1, следва да 
бъдат включени в приложното поле 
на настоящата директива.
1 OВ L 102, 11.4.2006 г.,стр. 1.

Or. en

Обосновка

Фактът, че някои транспортни работници не попадат в обхвата на приложението 
на Регламент (ЕО) № 561/2006/ЕО относно времето за управление и периодите за 
почивка, нито в обхвата на приложението на Директивата за работното време, води, 
от една страна, до нарушаване на конкуренцията, а от друга страна, до понижаване 
на безопасността на движението по пътищата.

Изменение 20
Ilda Figueiredo

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Директива 2002/15/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
11 март 2002 г. за организацията на 
работното време на лицата, извършващи 
транспортни дейности в автомобилния 
транспорт установява минималните 
изисквания относно организацията на 
работното време с оглед подобряване 

(2) Директива 2002/15/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
11 март 2002 г. за организацията на 
работното време на лицата, извършващи 
транспортни дейности в автомобилния 
транспорт установява минималните 
изисквания относно организацията на 
работното време с оглед подобряване 
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защитата на здравето и безопасността на 
лицата, извършващи транспортни 
дейности в автомобилния транспорт, 
подобряване на пътната безопасност и 
уеднаквяване на условията за 
конкуренция.

защитата на здравето и безопасността на 
лицата, извършващи транспортни 
дейности в автомобилния транспорт, 
подобряване на пътната безопасност и 
уеднаквяване на условията за 
конкуренция. Настоящата директива 
вече установява минимални 
изисквания, тъй като нейното 
транспониране не трябва да води до 
понижаване на равнището на защита 
на работниците или до по-малка 
степен на спазване в отделни 
държави-членки на по-
благоприятните условия, залегнали в 
общото трудово законодателство 
или в колективните трудови 
договори.

Or. pt

Изменение 21
Marian Harkin

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 4 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4a) Комисията и държавите-членки 
следва да осъществяват обмен на най-
добри практики с цел 
идентифициране и премахване на 
фалшивата самостоятелна заетост;

Or. en

Изменение 22
Stephen Hughes, Alejandro Cercas от името на групата S&D

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Като следствие от разликите при (6) Като следствие от разликите при 



AM\805249BG.doc 7/69 PE431.178v02-00

BG

тълкуването, прилагането и спазването
на разпоредбите на Директива 
2002/15/ЕО от държавите-членки и 
неуспеха на транспортните дружества и 
водачи да се придържат към 
минималните стандарти за работно 
време, конкуренцията е нарушена и 
безопасността и здравето на водачите са 
застрашени.

тълкуването, прилагането и ниската 
степен на спазване на разпоредбите на 
Директива 2002/15/ЕО от държавите-
членки и неуспеха на транспортните 
дружества и водачи да се придържат 
към минималните стандарти за работно 
време, конкуренцията е нарушена и 
безопасността и здравето на водачите са 
застрашени.

Or. en

Обосновка

За постигане на по-лоялна конкуренция държавите-членки трябва да подобрят 
прилагането на разпоредбите на Директива 2002/15/ЕО.

Изменение 23
Konstantinos Poupakis

Предложение за директива
Съображение 6 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6a) следва да се отбележи появата и 
разпространението на явлението 
„фалшиви“ самостоятелно заети 
водачи, което нанася значителен удар 
по усилията за гарантиране на равни 
условия на пазара на труда и освен 
това влошава ситуацията с 
недекларирания труд, тъй като 
замесените работодатели не 
заплащат съответстващите им 
осигурителни вноски. Следва да се 
вземат необходимите мерки за 
изкореняване на въпросното явление 
на национално и европейско равнище, 
като се засилят проверките и на 
замесените работодатели се налагат 
санкции в такива случаи. 

Or. el
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Обосновка

Към явлението „фалшиви“ самостоятелно заети водачи е важно да се демонстрира 
динамичен подход, тъй като то представлява форма на недеклариран труд и удар по
приходите на осигурителните фондове.

Изменение 24
Licia Ronzulli

Предложение за директива
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) В светлината на доклада на 
Комисията и оценката на 
въздействието самостоятелно 
заетите водачи следва да бъдат 
изключени от приложното поле на 
Директива 2002/15/ЕО.

заличава се

Or. it

Обосновка

Към самостоятелно заетите водачи следва да се прилагат разпоредбите относно 
работното време, предвидени в настоящата директива.

Изменение 25
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Jutta Steinruck, Birgit Sippel от името на групата 
S&D, Elisabeth Morin-Chartier, Pascale Gruny

Предложение за директива
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) В светлината на доклада на 
Комисията и оценката на въздействието 
самостоятелно заетите водачи следва да 
бъдат изключени от приложното поле 
на Директива 2002/15/ЕО.

(7) В светлината на доклада на 
Комисията и оценката на въздействието 
самостоятелно заетите водачи следва да 
бъдат включени в приложното поле на 
Директива 2002/15/ЕО.

Or. en



AM\805249BG.doc 9/69 PE431.178v02-00

BG

Обосновка

Докладът на Комисията от 2007 г. (СОМ(2007)0266 окончателен) се обявява за 
включване на самостоятелно заетите водачи и представя всички аргументи в полза 
на такова включване в глава 3.2: самостоятелно заетите водачи работят прекалено 
много часове, техният труд включва голямо физическо натоварване, водещо до 
преумора, която има очевидна връзка с безопасността на движението по пътищата.

Изменение 26
Ilda Figueiredo

Предложение за директива
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) В светлината на доклада на 
Комисията и оценката на 
въздействието самостоятелно заетите 
водачи следва да бъдат изключени от 
приложното поле на Директива 
2002/15/ЕО.

(7) От общ интерес е също така 
правилата, уреждащи работното 
време и периодите на управление и 
почивка, да се прилагат еднакво 
спрямо всички професионални водачи, 
включително самостоятелно заетите 
водачи, за да бъде гарантирана както 
безопасността на професионалните 
водачи, така и пътната безопасност.

Or. pt

Изменение 27
Evelyn Regner

Предложение за директива
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) В светлината на доклада на 
Комисията и оценката на 
въздействието самостоятелно заетите 
водачи следва да бъдат изключени от 
приложното поле на Директива 
2002/15/ЕО.

(7) С оглед на факта, че разпоредбите 
на Директива 2002/15/ЕО се прилагат 
за самостоятелно заетите водачи едва 
от 23 март 2009 г., е твърде рано да се 
прави окончателна оценка на 
последствията от включването на 
самостоятелно заетите водачи. 
Поради тази причина, преди 
изключването на самостоятелно 
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заетите водачи от приложното поле 
на директивата, следва да бъде 
представен доклад на Комисията 
относно прилагането на директивата 
в държавите-членки.

Or. de

Обосновка

С оглед на пътната безопасност и опазването на здравето на водачите 
самостоятелно заетите водачи следва да останат в приложното поле на Директива 
2002/15.  За безопасността на движението по пътищата и за останалите участници 
в движението по пътищата е без значение дали преумореният водач, който управлява 
дадено тежкотоварно превозно средство, е самостоятелно зает или не. Все още не е 
изминала дори една година, откакто разпоредбите на директивата се прилагат за 
самостоятелно заетите водачи, преди едно изменение на директивата е необходимо 
да се направи анализ на последствията от включването на самостоятелно заетите 
водачи в приложното поле.

Изменение 28
Martin Kastler

Предложение за директива
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) В светлината на доклада на 
Комисията и оценката на въздействието 
самостоятелно заетите водачи следва да 
бъдат изключени от приложното поле 
на Директива 2002/15/ЕО.

(7) В светлината на доклада на
Комисията и оценката на въздействието 
самостоятелно заетите превозвачи
следва да останат изключени от 
приложното поле на Директива 
2002/15/ЕО.

Or. de

Обосновка

Думата „превозвачи“ уточнява, че самостоятелно заетите водачи в действителност 
са предприемачи, а не „привидно“ самостоятелно заети водачи. До момента 
ограниченията по отношение на работното време не се прилагат за самостоятелно 
заетите превозвачи. Чрез думата „останат“, за разлика от думата „бъдат“, това 
става ясно.
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Изменение 29
Martin Kastler

Предложение за директива
Съображение 7 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7а) В нито един сектор 
самостоятелно заетите 
предприемачи не са обвързани от 
правила относно работното време. 
Свободният и отговорен избор на 
работно време принадлежи към 
основните характеристики на 
самостоятелно заетите 
предприемачи. Тази свобода следва да 
се запази във всички сектори.

Or. de

Обосновка

Естеството на самостоятелно заетите предприемачи следва още веднъж да бъде 
изяснено тук. Самостоятелно заетите предприемачи са важен градивен елемент на 
европейската икономика. Това съображение им дава да разберат, че Европейският 
парламент не възнамерява да ограничи предприемаческата им свобода. 

Изменение 30
Stephen Hughes, Alejandro Cercas от името на групата S&D

Предложение за директива
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Все пак е желателно държавите-
членки да продължат да 
предупреждават самостоятелно 
заетите водачи за неблагоприятните 
последствия за пътната безопасност, 
причинени от прекалено дългото 
работно време, недостатъчната 
почивка или накъсания ритъм на 
работа.

заличава се

Or. en
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Обосновка

Този параграф вече не е необходим, при положение че самостоятелно заетите водачи 
не се включват в обхвата на директивата.

Изменение 31
Ilda Figueiredo

Предложение за директива
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Все пак е желателно държавите-
членки да продължат да 
предупреждават самостоятелно заетите 
водачи за неблагоприятните 
последствия за пътната безопасност, 
причинени от прекалено дългото 
работно време, недостатъчната почивка 
или накъсания ритъм на работа

(8) Желателно е държавите-членки да 
продължат да предупреждават 
самостоятелно заетите водачи за 
неблагоприятните последствия за 
пътната безопасност, причинени от 
прекалено дългото работно време, 
недостатъчната почивка или накъсания 
ритъм на работа. Също така е важно 
държавите-членки да полагат усилия 
за борба срещу фиктивната 
самостоятелна заетост и да 
гарантират, че не се използват 
несигурни форми на заетост, когато 
извършваната работа е с постоянен 
характер. 

Or. pt

Изменение 32
Evelyn Regner

Предложение за директива
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Все пак е желателно държавите-
членки да продължат да 
предупреждават самостоятелно заетите 
водачи за неблагоприятните 
последствия за пътната безопасност, 
причинени от прекалено дългото 

(8) Тъй като самостоятелно заетите 
водачи са включени в приложното 
поле на Регламент (ЕИО) № 3820/85, 
но са изключени от приложното поле 
на Директива 93/104/ЕО, те следва да 
останат в приложното поле на 
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работно време, недостатъчната почивка 
или накъсания ритъм на работа

настоящата директива.

Or. de

Обосновка

С оглед на пътната безопасност и опазването на здравето на водачите 
самостоятелно заетите водачи следва да останат в приложното поле на Директива 
2002/15.  За безопасността на движението по пътищата и за останалите участници 
в движението по пътищата е без значение дали преумореният водач, който управлява 
дадено тежкотоварно превозно средство, е самостоятелно зает или не. Все още не е 
изминала дори една година, откакто разпоредбите на директивата се прилагат за 
самостоятелно заетите водачи, преди едно изменение на директивата е необходимо 
да се направи анализ на последствията от включването на самостоятелно заетите 
водачи в приложното поле.

Изменение 33
Martin Kastler

Предложение за директива
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Все пак е желателно държавите-
членки да продължат да 
предупреждават самостоятелно заетите 
водачи за неблагоприятните 
последствия за пътната безопасност, 
причинени от прекалено дългото 
работно време, недостатъчната почивка 
или накъсания ритъм на работа

(8) Все пак е желателно държавите-
членки да продължат да 
предупреждават самостоятелно заетите 
превозвачи за неблагоприятните 
последствия за пътната безопасност, 
причинени от прекалено дългото 
работно време, недостатъчната почивка 
или накъсания ритъм на работа

Or. de

Обосновка

Думата „превозвачи“ уточнява, че самостоятелно заетите водачи в действителност 
са предприемачи, а не „привидно“ самостоятелно заети водачи.
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Изменение 34
Liisa Jaakonsaari

Предложение за директива
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Все пак е желателно държавите-
членки да продължат да 
предупреждават самостоятелно заетите 
водачи за неблагоприятните 
последствия за пътната безопасност, 
причинени от прекалено дългото 
работно време, недостатъчната почивка 
или накъсания ритъм на работа.

(8) Все пак е желателно държавите-
членки да продължат да 
предупреждават самостоятелно заетите 
водачи за неблагоприятните 
последствия за пътната безопасност, 
причинени от прекалено дългото 
работно време, недостатъчната почивка 
или накъсания ритъм на работа. Ако 
правилата за времето за управление и 
периодите за почивка, предвидени в 
Регламент (ЕО) № 561/2006, бъдат 
нарушени до такава степен, че 
съществува причина да се счита, че 
други характеристики на ритъма на 
работа на самостоятелно заетите 
водачи също биха могли да имат 
отрицателни последици за 
безопасността по пътищата, 
държавите-членки следва да 
предприемат подходящите мерки, за 
да разследват ритъма на работа на 
съответния водач и по 
целесъобразност, да наложат 
санкции съобразно националното 
законодателство.

Or. en

Обосновка

Драстичното нарушение на времето за управление и периодите за почивка могат да 
са свидетелство за това, че даден самостоятелно зает водач има и други 
характеристики на ритъма на работа, които водят до отрицателни последици за 
безопасността по пътищата. В повечето държави-членки управлението в състояние 
на преумора е наказуемо. Поради това, ако времето за управление и периодите за 
почивка се нарушават до такава степен, че съществува причина да се счита, че други 
характеристики на ритъма на работа на самостоятелно заетите водачи също биха 
могли да имат отрицателни последици за безопасността по пътищата, ситуацията 
следва да се разследва и да се наложат санкции.
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Изменение 35
Edit Bauer

Предложение за директива
Съображение 8 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8a) С цел повишаване на пътната 
безопасност и поради промените в 
структурата на превоза следва да се 
обмисли разширяване на приложното 
поле на Регламент (ЕО) № 561/2006, за 
да обхване също така, ако тази 
необходимост се докаже от оценка на 
въздействието, водачите на превозни 
средства с маса под 3,5 тона, 
например между 2,8 и 3,5 тона.

Or. en

Изменение 36
Liisa Jaakonsaari

Предложение за директива
Съображение 8 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8a) Тъй като дейностите, свързани с 
товарене и разтоварване, 
представляват част от работата на 
водача, която може да допринесе за 
преумора, следва да се разгледа 
възможността за включването на 
тези дейности като неразделна част 
от времето за управление. За тази цел 
Комисията следва, с оглед на 
прилагането, да бъде насърчавана да 
проучи техническата възможност за 
автоматично записване посредством 
цифров тахограф на времето, 
използвано за товарене и 
разтоварване. 

Or. en



PE431.178v02-00 16/69 AM\805249BG.doc

BG

Обосновка

Even though driving is the main activity of a driver, also loading and unloading can 
contribute to driver fatigue. Therefore in the future, consideration should be given to the 
possibility of including loading and unloading as an integral part of driving time. Currently 
only driving time can reliably be recorded by a digital tachograph and there is not any 
reliable method to monitor the time used for loading and unloading. Therefore, before 
introducing the aforementioned rules, the Commission should first conduct a study on the 
feasibility of recording the time used for those activities by a digital tachograph. 

Изменение 37
Veronica Lope Fontagné

Предложение за директива
Съображение 8 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8a) С цел подобряване на пътната 
безопасност е целесъобразно да се 
проучи възможността за изменение 
на Регламент (ЕО) № 561/2006, за да се 
въведе гъвкавост по отношение на 
периодите за почивка, като се позволи 
на водачите на превозни средства, 
превозващи стоки, без да надхвърлят 
ограничението от 90 часа управление 
за две седмици и като ползват 
съответните дневни и седмични 
почивки, да могат да изпълняват до 
12 дневни периода на управление, без 
да са задължени да използват 
седмичната си почивка преди 
изтичането на тези периоди.

Or. es

Обосновка

Lo que se pretende con esta medida es garantizar a los conductores de transporte 
internacional de mercancías empleados en empresas de países periféricos de la Unión el 
disfrute del descanso semanal en su casa. La posibilidad de realizar hasta 12 períodos de 
conducción diarios, en los que no se pueda conducir más de las 90 horas bisemanales y en 
los que se respete escrupulosamente el régimen de descansos diarios, pero que permite 
regresar a su domicilio al conductor de transporte de mercancías internacional (como se 
permite al de viajeros) de forma que disfruta el descanso semanal en su casa, con los suyos, 
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facilitaría la conciliación de la vida laboral y familiar de estos trabajadores, evitando el 
estrés y por tanto mejorando la seguridad vial.

Изменение 38
Csaba Sógor

Предложение за директива
Съображение 8 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8a) Всички водачи, транспортни 
работници и самостоятелно заети 
водачи попадат в обхвата на 
Регламент (ЕО) № 561/2006 за 
хармонизиране на някои разпоредби 
от социалното законодателство в 
областта на автомобилния 
транспорт. От общ интерес е 
правилата относно времето за 
управление и периодите за почивка на 
всички водачи да бъдат правилно 
прилагани, прилагането им да се 
контролира ефикасно и за 
неизпълнението на задълженията, 
предвидени в настоящия регламент, 
надлежно да се налагат санкции.

Or. hu

Изменение 39
Thomas Mann

Предложение за директива
Съображение 8 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8а) Включването в приложното поле 
на Регламент (ЕО) № 561/2006 на 
превозни средства с маса под 3,5 тона 
е в пълно противоречие с обявената 
цел на Европейския съюз за бързо 
премахване на бюрокрацията. 
Европейският съюз не се стреми към 



PE431.178v02-00 18/69 AM\805249BG.doc

BG

включване в приложното поле на 
Регламент (ЕО) № 561/2006 на 
превозни средства с маса под 3,5 тона. 

Or. de

Обосновка

Die EU-Kommission hat 2009 den Preis zur "besten Idee für Bürokratieabbau" für den 
Vorschlag verliehen, den Umkreis vom Betriebssitz, in dem Handwerker sich ohne 
Tachographenpflicht betätigen dürfen, über 50 km zu erweitern und die Gewichtsbegrenzung zu 
streichen. In ihrem "Aktionsprogramm zur Verringerung der Verwaltungslasten in der EU –
branchenspezifische Pläne zur Verringerung der Verwaltungslasten und Maßnahmen für das 
Jahr 2009" (KOM 2009/544) vom Oktober 2009 kündigt die Kommission bereits an, im 
Rahmen der Überarbeitung der Verordnung (EG) Nr. 3821/1985 Landwirte und Handwerker 
bei Entfernungen bis 100 km von der Fahrtenschreiberpflicht zu entbinden. 

Изменение 40
Csaba Sógor

Предложение за директива
Съображение 8 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8б) С цел повишаване на пътната 
безопасност и поради промените в 
структурата на превоза следва да се 
предвиди възможността за 
разширяване на приложното поле на 
Регламент (ЕО) № 561/2006, за да 
обхване водачите на превозни 
средства с маса под 3,5 тона, 
използвани за осъществяване на 
стопанска дейност.

Or. hu
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Изменение 41
Thomas Mann

Предложение за директива
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Законодателството на Общността
е ефикасно и ефективно само в случай, 
че бъде въведено във всички държави-
членки, бъде прилагано еднакво към 
всички участници и бъде контролирано 
редовно и ефикасно.

(10) Законодателството на Съюза е 
ефикасно и ефективно само в случай, че 
бъде въведено правилно във всички 
държави-членки, бъде прилагано 
еднакво към всички участници и бъде 
контролирано редовно и ефикасно, и че 
за нарушенията бъдат налагани 
санкции в съответствие с 
установените процедури в отделните 
държави-членки.

Or. de

Обосновка

От съображения, свързани със субсидиарността, следва санкциите, които се 
прилагат в държавите-членки на ЕС при нарушения на правилата относно работното 
време, да не бъдат замествани от разпоредби на ЕС относно механизми за санкции. 
Следователно нарушенията следва да бъдат наказвани съобразно установените 
национални процедури.

Изменение 42
Marian Harkin

Предложение за директива
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Законодателството на Общността е 
ефикасно и ефективно само в случай, че 
бъде въведено във всички държави-
членки, бъде прилагано еднакво към 
всички участници и бъде контролирано 
редовно и ефикасно.

(10) Законодателството на Общността е 
ефикасно и ефективно само в случай, че 
бъде правилно въведено във всички 
държави-членки, бъде прилагано 
еднакво към всички участници и бъде 
контролирано редовно и ефикасно, и че 
в случаите на нарушения се 
предприемат съответните мерки.

Or. en
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Изменение 43
Konstantinos Poupakis

Предложение за директива
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Законодателството на Общността е 
ефикасно и ефективно само в случай, че 
бъде въведено във всички държави-
членки, бъде прилагано еднакво към 
всички участници и бъде контролирано 
редовно и ефикасно.

(10) Законодателството на Общността е 
ефикасно и ефективно само в случай, че 
бъде въведено във всички държави-
членки, бъде прилагано еднакво към 
всички участници и бъде оценявано и
контролирано редовно и ефикасно.

Or. el

Обосновка

Извършването на оценка е извънредно важен аспект, тъй като е показател за 
необходимите бъдещи, структурни или не, действия.

Изменение 44
Филиз Хакъева Хюсменова

Предложение за директива
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Mониторингът на спазването е 
комплексна задача с множество 
участници и следователно изисква 
сътрудничество между държавите-
членки и Комисията, както и между 
самите държави-членки.

(11) Mониторингът на спазването е 
комплексна задача с множество 
участници и следователно изисква
навременното предоставяне на 
информация, координация и
сътрудничество между държавите-
членки и Комисията, както и между 
самите държави-членки.

Or. bg
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Изменение 45
Marian Harkin

Предложение за директива
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Мониторингът на спазването е 
комплексна задача с множество 
участници и следователно изисква 
сътрудничество между държавите-
членки и Комисията, както и между 
самите държави-членки.

(11) Мониторингът на спазването е 
комплексна задача с множество 
участници и следователно изисква 
сътрудничество между държавите-
членки и Комисията, както и между 
самите държави-членки. Следва да бъде 
разгледан въпросът за приноса на 
социалните партньори по отношение 
на мониторинга, спазването и 
прилагането.

Or. en

Изменение 46
Konstantinos Poupakis

Предложение за директива
Съображение 11 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11a) Държавите-членки следва да 
осигуряват активно и съществено 
участие на социалните партньори 
както в наблюдението на спазването 
на Директива 2002/15/ЕО, така и в 
процеса на извършване на оценка на 
резултатите от това спазване, и в 
процеса на уведомяване.

Or. el

Обосновка

Участието на социалните партньори е от ключово значение на всички равнища. Те 
следва да участват в наблюдението на прилагането и спазването на директивата, 
както и в процеса на извършване на оценка и в процеса на уведомяване по начините за 
информиране и комуникация, с които разполагат. По този начин компетентните 
органи ще имат по-глобална и цялостна информация за хода на прилагане на 
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директивата и нейното въздействие.

Изменение 47
Konstantinos Poupakis

Предложение за директива
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Следователно е уместно да се 
модернизира Директива 2002/15/ЕО с 
цел да се отстранят недостатъците при 
въвеждането, прилагането и спазването 
на правилата, като се уточни нейното 
приложно поле, засили се 
административното сътрудничество 
между държавите-членки и се насърчи 
обменът на информация и на добри
практики.

(12) Следователно е уместно да се 
модернизира Директива 2002/15/ЕО с 
цел да се отстранят ефективно 
недостатъците при въвеждането, 
прилагането и спазването на правилата, 
като се уточни нейното приложно поле, 
засили се съществено 
административното сътрудничество 
между държавите-членки, за да се 
намали ненужното 
административно бреме и да се 
насърчи обменът на информация и на 
най-добри практики.

Or. el

Обосновка

Проверките трябва да бъдат ефективни и успоредно с това трябва да се намали 
ненужното административно бреме. Държавите-членки трябва да си сътрудничат 
по правилен начин, за да се гарантира успешното прилагане на директивата и 
пълното й спазване.

Изменение 48
Marian Harkin

Предложение за директива
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Следователно е уместно да се 
модернизира Директива 2002/15/ЕО с 
цел да се отстранят недостатъците при 

(12) Следователно е уместно да се 
модернизира Директива 2002/15/ЕО с 
цел да се отстранят недостатъците при 
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въвеждането, прилагането и спазването 
на правилата, като се уточни нейното 
приложно поле, засили се 
административното сътрудничество 
между държавите-членки и се насърчи 
обменът на информация и на добри
практики.

въвеждането, прилагането и спазването 
на правилата, като се уточни нейното 
приложно поле, засили се 
административното сътрудничество 
между държавите-членки и се насърчи 
обменът на информация и на най-добри
практики.

Or. en

Изменение 49
Saïd El Khadraoui, Stephen Hughes

Предложение за директива
Съображение 12 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12a) Следва да се разработи 
европейска система за обмен на 
информация с оглед на подобряване на 
обмена на данни. Това би могло в 
бъдеще да доведе до възможността 
пътни проверки на работното време 
да се извършват също така в друга 
държава-членка.

Or. en

Изменение 50
Saïd El Khadraoui, Stephen Hughes

Предложение за директива
Съображение 12 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12б) За да се подобри допълнително 
безопасността на движението по 
пътищата, е необходимо да се отдели 
внимание на въпроса дали социалното 
законодателство, по-конкретно 
Регламент (EО) 561/2006, следва да се 
прилага спрямо всички разновидности 
на автомобилния транспорт, а 
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именно спрямо пътните превозни 
средства под 3,5 тона, използвани за 
професионални цели.

Or. en

Обосновка

За да се подобри безопасността, пътните превозни средства под 3,5 тона също 
следва да бъдат включени в обхвата на Регламент (ЕО) № 561/2006 относно времето 
на управление, прекъсване и периодите на почивка и, за предпочитане, също така в 
обхвата на Директива 2002/15/EО. 

Изменение 51
Saïd El Khadraoui, Stephen Hughes, Birgit Sippel

Предложение за директива
Съображение 12 в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12в) За да се избегне налагането на 
ненужна административна тежест 
върху самостоятелно заетите 
водачи, изглежда уместно 
самостоятелно заетите водачи да 
ограничат задължението си да 
съставят записи до записи, изготвени 
посредством използването на 
тахограф.

Or. en

Изменение 52
Saïd El Khadraoui, Stephen Hughes, Birgit Sippel

Предложение за директива
Съображение 14 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14a) Комисията следва да разполага с 
правомощия за приемане на 
делегирани актове съгласно член 290 
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от Договора по отношение на 
честотата и мерките за мониторинг 
и контрол на работното време.

Or. en

Изменение 53
Ilda Figueiredo

Предложение за директива
Член 1 – точка -1 (нова) 
Директива 2002/15/ЕО
Член 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(-1) Член 1 се изменя, както следва:
Целта на настоящата директива е 
определянето на минималните 
изисквания по отношение на 
организацията на работното време, 
за да се подобри защитата на 
здравето и безопасността на 
професионалистите, извършващи 
транспортни дейности в 
автомобилния транспорт, по-
специално по отношение на 
прекъсванията по време на работа, 
времето за почивка или периодите на 
разположение, без това да засяга 
техните заплати, както и да се 
подобри пътната безопасност и да се 
създадат еднакви условия за 
конкуренция.

Or. pt

Изменение 54
Marian Harkin

Предложение за директива
Член 1 – точка 1 – буква а
Директива 2002/15/ЕО
Член 2 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Директивата се прилага за 
транспортните работници, определени в 
член 3, буква г), наети на работа в 
предприятия, установени в държава-
членка, които вземат участие в дейности 
в автомобилния транспорт, обхванати от 
Регламент (ЕО) № 561/2006 или, ако 
това е невъзможно, от Споразумението 
AETR. Настоящата директива се 
прилага също за транспортните 
работници, определени в член 3, буква 
г), второ изречение.

1. Директивата се прилага за 
транспортните работници, наети на 
работа в предприятия, установени в 
държава-членка, които вземат участие в 
дейности в автомобилния транспорт, 
обхванати от Регламент (ЕО) 
№ 561/2006 или, ако това е невъзможно, 
от Споразумението AETR.

Or. en

Изменение 55
Evelyn Regner

Предложение за директива
Член 1 – точка 1 – буква a
Директива 2002/15/ЕО
Член 2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Директивата се прилага за 
транспортните работници, определени в 
член 3, буква г), наети на работа в 
предприятия, установени в държава-
членка, които вземат участие в дейности 
в автомобилния транспорт, обхванати от 
Регламент (ЕО) № 561/2006 или, ако 
това е невъзможно, от Споразумението 
AETR.

1. Директивата се прилага за 
транспортните работници, наети на 
работа в предприятия, установени в 
държава-членка, които вземат участие в 
дейности в автомобилния транспорт, 
обхванати от Регламент (ЕО) 
№ 561/2006 или, ако това е невъзможно, 
от Споразумението AETR.

Настоящата директива се прилага също 
за транспортните работници, 
определени в член 3, буква г), второ 
изречение.

Настоящата директива се прилага също 
за самостоятелно заетите водачи, 
определени в член 3, буква д). Не по-
късно от 3 години след 23 март 2009 г. 
Комисията представя доклад на 
Европейския парламент и на Съвета. 
Този доклад анализира последствията 
от включването на самостоятелно 
заетите водачи в приложното поле
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на директивата по отношение на 
пътната безопасност, условията на 
конкуренция, структурата на 
професията, както и социалните 
аспекти.  Обстоятелствата във 
всяка държава-членка, свързани със 
структурата на транспортния 
сектор и работната среда за 
професията на автомобилен 
превозвач, също така се вземат 
предвид. На основата на този доклад 
Комисията изготвя предложение, 
което в зависимост от 
обстоятелствата може да има за 
цел:  
— да се определят условията за 
включване на самостоятелно 
заетите водачи в приложното поле 
на настоящата директива по 
отношение на някои самостоятелно 
заети водачи, които не вземат 
участие в дейности в автомобилния 
транспорт в други държави-членки и 
които подлежат на местни 
ограничения по обективни причини, 
като например периферно 
местоположение, дълги вътрешни 
разстояния и особености на 
конкурентната среда, или 
— да не се включат самостоятелно 
заети водачи в приложното поле на 
директивата.

Or. de
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Обосновка

С оглед на пътната безопасност и опазването на здравето на водачите 
самостоятелно заетите водачи следва да останат в приложното поле на Директива 
2002/15.  За безопасността на движението по пътищата и за останалите участници 
в движението по пътищата е без значение дали даден водач е самостоятелно зает 
или не. Регламент 561/2006 не е достатъчен сам по себе си: той определя правила за 
времето за управление, почивките в работно време и минималните почивки извън 
работно време, но не и максимално работно време. Да се определят правила само за 
привидно самостоятелно заетите водачи поражда постоянен проблем във връзка с 
разграничаването между „истински“ и привидно самостоятелно заети водачи и 
открива възможности за заобикаляне.

Изменение 56
Liisa Jaakonsaari

Предложение за директива
Член 1 – точка 1 – буква а
Директива 2002/15/ЕО
Член 2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Директивата се прилага за 
транспортните работници, определени в 
член 3, буква г), наети на работа в 
предприятия, установени в държава-
членка, които вземат участие в дейности 
в автомобилния транспорт, обхванати от 
Регламент (ЕО) № 561/2006 или, ако 
това е невъзможно, от Споразумението 
AETR.

1. Настоящата директива се прилага 
за транспортните работници, 
определени в член 3, буква г), наети на 
работа в предприятия, установени в 
държава-членка, които вземат участие в 
дейности в автомобилния транспорт, 
обхванати от Регламент (ЕО) 
№ 561/2006 или, ако това е невъзможно, 
от Споразумението AETR.

Настоящата директива се прилага също 
за транспортните работници, 
определени в член 3, буква г), второ 
изречение.

Настоящата директива се прилага също 
за транспортните работници, 
определени в член 3, буква г), второ 
изречение.
За целите на настоящата директива, 
всяко лице, извършващо 
пътнотранспортни дейности, се 
счита за транспортен работник по 
смисъла на член 3, буква г), освен ако 
се установи, че нито един от 
показателите в член 3, буква г), 
алинея втора, подточки i), ii), iii), iv) и 
v) не е приложим за личната му 
ситуация.
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Or. en

Изменение 57
Ilda Figueiredo

Предложение за директива
Член 1 – точка 1 – буква a
Директива 2002/15/ЕО
Член 2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Директивата се прилага за 
транспортните работници, определени в 
член 3, буква г), наети на работа в 
предприятия, установени в държава-
членка, които вземат участие в дейности 
в автомобилния транспорт, обхванати от 
Регламент (ЕО) № 561/2006 или, ако 
това е невъзможно, от Споразумението 
AETR.

1. Настоящата директива се прилага за 
транспортните работници, наети на 
работа в предприятия, установени в 
държава-членка, които вземат участие в 
дейности в автомобилния транспорт, 
обхванати от Регламент (ЕИО) 
№ 3820/85 или, ако това е невъзможно, 
от Споразумението AETR.

Настоящата директива се прилага също 
за транспортните работници, 
определени в член 3, буква г), второ 
изречение.

Настоящата директива се прилага също 
за самостоятелно заетите водачи.

Or. pt

Изменение 58
Licia Ronzulli

Предложение за директива
Член 1 – точка 1 – буква a
Директива 2002/15/ЕО
Член 2 – параграф1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Директивата се прилага за 
транспортните работници, определени в 
член 3, буква г), наети на работа в 
предприятия, установени в държава-
членка, които вземат участие в дейности 
в автомобилния транспорт, обхванати от 

1. Настоящата директива се прилага 
за транспортните работници, 
определени в член 3, буква г), наети на 
работа в предприятия, установени в 
държава-членка, които вземат участие в 
дейности в автомобилния транспорт, 
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Регламент (ЕО) № 561/2006 или, ако 
това е невъзможно, от Споразумението
AETR.

обхванати от Регламент (ЕО) 
№ 561/2006 или, ако това е невъзможно, 
от Споразумението AETR. Тя се 
прилага също така към 
самостоятелно заетите водачи, 
определени в член 3, буква д) от 
настоящата директива.

Настоящата директива се прилага също 
за транспортните работници, 
определени в член 3, буква г), второ 
изречение.

Настоящата директива се прилага също 
за транспортните работници, 
определени в член 3, буква г), второ 
изречение.

Or. it

Обосновка

Работното време следва да се прилага за всички лица, които извършват дейност в 
областта на пътния транспорт, независимо дали те са наети работници или 
самостоятелно заети лица.

Изменение 59
Stephen Hughes, Saïd El Khadraoui, Alejandro Cercas от името на групата S&D и
Pascale Gruny, Elisabeth Morin-Chartier 

Предложение за директива
Член 1 – точка 1 – буква а
Директива 2002/15/ЕО
Член 2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

"1. Директивата се прилага за 
транспортните работници, определени в 
член 3, буква г), наети на работа в 
предприятия, установени в държава-
членка, които вземат участие в дейности 
в автомобилния транспорт, обхванати от 
Регламент (ЕО) № 561/2006 или, ако 
това е невъзможно, от Споразумението 
AETR.

1. Настоящата директива се прилага 
за транспортните работници, наети на 
работа в предприятия, установени в 
държава-членка, които вземат участие в 
дейности в автомобилния транспорт, 
обхванати от Регламент (ЕО) 
№ 561/2006 или, ако това е невъзможно, 
от Споразумението AETR.

Настоящата директива се прилага също 
за транспортните работници, 
определени в член 3, буква г), второ 
изречение.

Настоящата директива се прилага за 
самостоятелно заетите водачи от 23 
март 2009 г.

Or. en
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Обосновка

Докладът на Комисията от 2007 г. (СОМ(2007)0266 окончателен) се обявява за 
включване на самостоятелно заетите водачи и представя всички аргументи в полза 
на такова включване в глава 3.2: самостоятелно заетите водачи работят прекалено 
много часове, техният труд включва голямо физическо натоварване, водещо до 
преумора, която има очевидна връзка с безопасността на движението по пътищата.

Изменение 60
Thomas Mann

Предложение за директива
Член 1 – точка 1 - буква a
Директива 2002/15/ЕО
Член 2 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Настоящата директива не се 
прилага по отношение на 
самостоятелно заетите водачи.

Or. de

Обосновка

Самостоятелно заетите сами носят отговорността и риска за своята дейност и 
свободно определят дейността и работното си време. Свръхрегулирането по принцип 
поставя под въпрос този модел на работа.  С цел гарантиране на безопасността в 
автомобилния транспорт ЕС вече е издал разпоредби относно времето за управление 
и почивките (Регламент ЕО 561/2006), които са валидни за всички водачи, 
самостоятелно заети и наети, в цяла Европа и предвиждат строги правила относно 
работното време. 

Изменение 61
Stephen Hughes, Saïd El Khadraoui, Alejandro Cercas от името на групата S&D и
Pascale Gruny, Elisabeth Morin-Chartier 

Предложение за директива
Член 1 – точка 1 – буква б
Директива 2002/15/ЕО
Член 2 – параграфи 2 и 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

б) в параграфи 2 и 3 позоваването на 
„Директива 93/104/ЕО“ се заменя с 
позоваване на „Директива 
2003/88/ЕО“.

заличава се

Or. en

Обосновка

Докладът на Комисията от 2007 г. (СОМ(2007)0266 окончателен) се обявява за 
включване на самостоятелно заетите водачи и представя всички аргументи в полза 
на такова включване в глава 3.2: самостоятелно заетите водачи работят прекалено 
много часове, техният труд включва голямо физическо натоварване, водещо до 
преумора, която има очевидна връзка с безопасността на движението по пътищата.

Изменение 62
Stephen Hughes, Saïd El Khadraoui, Alejandro Cercas от името на групата S&D и 
Pascale Gruny, Elisabeth Morin-Chartier 

Предложение за директива
Член 1 – точка 1 – буква в
Директива 2002/15/ЕО
Член 2 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) в параграф 4 позоваването на 
„Регламент (ЕИО) № 3820/85“ се 
заменя с позоваване на „Регламент 
(ЕО) № 561/2006“.

заличава се

Or. en

Обосновка

Докладът на Комисията от 2007 г. (СОМ(2007)0266 окончателен) се обявява за 
включване на самостоятелно заетите водачи и представя всички аргументи в полза 
на такова включване в глава 3.2: самостоятелно заетите водачи работят прекалено 
много часове, техният труд включва голямо физическо натоварване, водещо до 
преумора, която има очевидна връзка с безопасността на движението по пътищата.
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Изменение 63
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Pascale Gruny и Elisabeth Morin-Chartier

Предложение за директива
Член 1 – точка 2 – буква а
Директива 2002/15/ЕО
Член 3 – буква а – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) в буква а) 2, първото изречение се 
заличава. 

заличава се

Or. en

Обосновка

Важно е да се възстанови първоначалният текст и за самостоятелно заетите водачи 
да се прилага същото определение за работно време, с изключение на 
административната работа, която е трудно да се контролира.

Изменение 64
Saïd El Khadraoui, Stephen Hughes, Pascale Gruny и Elisabeth Morin-Chartier

Предложение за директива
Член 1 – точка 2 – буква а
Директива 2002/15/ЕО
Член 3 – буква а – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) в буква а) 2, първото изречение се 
заличава.

a) в буква а), точка 2, първото 
изречение се изменя, както следва:
„в случая на самостоятелно заетите 
водачи, същото определение се 
прилага за времето от началото до 
края на работата – включително 
фиксиран период работно време, 
изчислен за подточки iv) и v), взети 
заедно, през което време 
самостоятелно заетият водач се 
намира на работното си място, на 
разположение на клиента и изпълнява 
своите функции или дейности, 
различни от обща административна 
работа, която не е пряко свързана с 
конкретната текуща транспортна 



PE431.178v02-00 34/69 AM\805249BG.doc

BG

операция.“

Or. en

Обосновка

За да се намалят административните тежести за самостоятелно заетите водачи, 
те могат да изчислят фиксиран период от работното си време за дейностите, 
посочени в подточки iv) и v). Подточка iii), отнасяща се до помагане на пътниците да 
се качат на превозното средство и да слязат от него, може да се регистрира чрез 
цифров тахограф и следователно не следва да се включва във фиксирания период от 
работното време.

Изменение 65
Ilda Figueiredo 

Предложение за директива
Член 1 – точка 2 – буква a
Директива 2002/15/ЕО
Член 3 – буква a – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) в буква а) 2, първото изречение се 
заличава.

a) В края на буква б) се добавя 
следният параграф:
„Този период следва да се вземе 
предвид за целите на заплатите.“

Or. pt

Изменение 66
Licia Ronzulli 

Предложение за директива
Член 1 – точка 2 – буква a 
Директива 2002/15/ЕО
Член 3 – буква a – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) в буква а) 2, първото изречение се 
заличава.

а) в буква а), точка 2, първото 
изречение се изменя както следва: „по 
отношение на самостоятелно заетите 
водачи, се използва същото 
определение за времето от началото 
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до края на работа – като се изчислява 
фиксиран период работно време за 
дейностите, предвидени в точка 1, 
подточки iii), iv) и v) от настоящия 
член – през което самостоятелно 
заетият водач е на работното си място 
на разположение на клиента и 
упражнява своите функции или 
дейности, различни от общата 
административна работа, която не е 
пряко свързана с извършваната 
конкретна транспортна операция“.

Or. it

Обосновка

С оглед намаляване на административните тежести за самостоятелно заетите 
водачи за дейностите, посочени в подточки iii), iv) и v), се предвижда изчислението на 
фиксиран период работно време.

Изменение 67
Evelyn Regner

Предложение за директива
Член 1 – точка 2 – буква a 
Директива 2002/15/ЕО
Член 3 – буква a – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) в буква а) 2, първото изречение се 
заличава.

заличава се

Or. de

Обосновка

С оглед на пътната безопасност и опазването на здравето на водачите 
самостоятелно заетите водачи следва да останат в приложното поле на Директива 
2002/15.  За безопасността на движението по пътищата и за останалите участници 
в движението по пътищата е без значение дали даден водач е самостоятелно зает 
или не. Регламент 561/2006 не е достатъчен сам по себе си: той определя правила за 
времето за управление, почивките в работно време и минималните почивки извън 
работно време, но не и максимално работно време. Да се определят правила само за 
привидно самостоятелно заетите водачи поражда постоянен проблем във връзка с 
разграничаването между „истински“ и привидно самостоятелно заети водачи и 
открива възможности за заобикаляне.
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Изменение 68
Marian Harkin 

Предложение за директива
Член 1 – точка 2 – буква а а (нова)
Директива 2002/15/ЕО
Член 3 – буква а – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) „предприятие ползвател“ 
означава всяко физическо или 
юридическо лице, за което и под 
надзора и ръководството на което се 
наема водачът;

Or. en

Изменение 69
Evelyn Regner

Предложение за директива
Член 1 – точка 2 – буква б 
Директива 2002/15/ЕО
Член 3 – параграф 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) следното изречение се добавя към 
буква г):

заличава се

„„транспортен работник“ включва 
също всяко лице, което не е обвързано 
с работодател чрез трудов договор 
или чрез какъвто и да е друг вид 
трудова йерархична зависимост, но:

i което няма свободата да организира 
съответните трудови дейности;
 ii чийто доход не зависи пряко от 
печалбата;
iii което няма свободата да 
поддържа, самостоятелно или в 
сътрудничество с други 
самостоятелно заети водачи, 



AM\805249BG.doc 37/69 PE431.178v02-00

BG

търговски отношения с няколко 
клиента.“

Or. de

Обосновка

С оглед на пътната безопасност и опазването на здравето на водачите 
самостоятелно заетите водачи следва да останат в приложното поле на Директива 
2002/15.  За безопасността на движението по пътищата и за останалите участници 
в движението по пътищата е без значение дали даден водач е самостоятелно зает 
или не. Регламент 561/2006 не е достатъчен сам по себе си: той определя правила за 
времето за управление, почивките в работно време и минималните почивки извън 
работно време, но не и максимално работно време. Да се определят правила само за 
привидно самостоятелно заетите водачи поражда постоянен проблем във връзка с 
разграничаването между „истински“ и привидно самостоятелно заети водачи и 
открива възможности за заобикаляне.

Изменение 70
Ilda Figueiredo

Предложение за директива
Член 1 – точка 2 – буква б 
Директива 2002/15/ЕО
Член 3 – параграф 2 – буква з

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) следното изречение се добавя към 
буква г):

б) буква з) се заменя със следния 
текст:

„транспортен работник“ включва 
също всяко лице, което не е обвързано 
с работодател чрез трудов договор 
или чрез какъвто и да е друг вид 
трудова йерархична зависимост, но:

„з) „нощно време“ е период от [...], 
определен от националното 
законодателство, между 20.00 часа и 
7.00 часа.“

което няма свободата да организира 
съответните трудови дейности;
чийто доход не зависи пряко от 
печалбата;
което няма свободата да поддържа, 
самостоятелно или в сътрудничество 
с други самостоятелно заети водачи, 
търговски отношения с няколко 
клиента.“
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Or. pt

Изменение 71
Veronica Lope Fontagné

Предложение за директива
Член 1 – точка 2 – буква б
Директива 2002/15/ЕО
Член 3 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) следното изречение се добавя към 
буква г):

б) следното изречение се добавя към 
буква г):

„транспортен работник“ включва също 
всяко лице, което не е обвързано с 
работодател чрез трудов договор или 
чрез какъвто и да е друг вид трудова 
йерархична зависимост, но:

„транспортен работник“ включва също 
всяко лице, което въпреки че не е 
формално обвързано с работодател чрез 
трудов договор или чрез какъвто и да е 
друг вид трудова йерархична 
зависимост, има фактически трудови 
отношения с предприемач по смисъла 
на законодателството на 
държавите-членки.“

което няма свободата да организира 
съответните трудови дейности;
чийто доход не зависи пряко от 
печалбата;
което няма свободата да поддържа, 
самостоятелно или в сътрудничество 
с други самостоятелно заети водачи, 
търговски отношения с няколко 
клиента.“

Or. es

Обосновка

Като споделя заявеното намерение разглеждането на нощния труд да включва 
извършването на минимум два часа труд през нощно време, предложеното от 
Европейската комисия изменение е объркващо и може да затрудни тълкуването и 
изпълнението, тъй като включва понятието „през нощта“, за което не е предвидено 
определение.Включеното определение за нощен труд следва да се отнася едновременно 
към понятието „през нощта” и към „нощното време”, така както е определено вчлен 
3, буква з) от директивата, който не е предмет на предложението за изменение.
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Изменение 72
Konstantinos Poupakis

Предложение за директива
Член 1 – точка 2 – буква б 
Директива 2002/15/ЕО
Член 3 – параграф 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

β) следното изречение се добавя към 
буква г):

б)  следното изречение се добавя към 
буква г):

„„транспортен работник“ включва също 
всяко лице, което не е обвързано с 
работодател чрез трудов договор или 
чрез какъвто и да е друг вид трудова 
йерархична зависимост, но:

„транспортен работник“ включва също 
всяко лице, което не е обвързано с 
работодател чрез трудов договор или 
чрез какъвто и да е друг вид трудова 
йерархична зависимост, но:

i. което няма свободата да организира 
съответните трудови дейности;

i. което няма свободата да организира 
съответните трудови дейности; и/или

ii. чийто доход не зависи пряко от 
печалбата;

ii. чийто доход не зависи пряко от 
печалбата; и/или

iii. което няма свободата да поддържа, 
самостоятелно или в сътрудничество с 
други самостоятелно заети водачи, 
търговски отношения с няколко 
клиента.“

iii. което няма свободата да поддържа, 
самостоятелно или в сътрудничество с 
други самостоятелно заети водачи, 
търговски отношения с няколко 
клиента.“

Or. el

Обосновка

По този начин никой от случаите не остава извън обхвата на определението и 
въпросът с „фалшивите“ самостоятелно заети водачи се обема по по-цялостен 
начин.

Изменение 73
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Birgit Sippel, Liisa Jaakonsaari и Olle Ludvigsson

Предложение за директива
Член 1 – точка 2 – буква б 
Директива 2002/15/ЕО
Член 3 – параграф 2 – буква г
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Текст, предложен от Комисията Изменение

„„транспортен работник“ включва също 
всяко лице, което не е обвързано с 
работодател чрез трудов договор или 
чрез какъвто и да е друг вид трудова 
йерархична зависимост, но: 

„транспортен работник“ включва също 
всяко лице, което не е обвързано с 
работодател чрез трудов договор или 
чрез какъвто и да е друг вид трудова 
йерархична зависимост, но за което е 
приложим един от следните 
показатели:

i което няма свободата да организира 
съответните трудови дейности;

i. което е подчинено на предприятие 
ползвател: няма свободата да 
организира работното си място или 
време и съответните трудови дейности, 
или трябва да изпълнява заповеди и 
инструкции на друга страна в 
изпълнението на работата;

ii. чийто доход не зависи пряко от 
печалбата;

ii. чийто доход не зависи пряко от 
печалбата и което е икономически, 
финансово и социално зависимо от 
работата, която извършва за 
предприятие, което принадлежи на 
друго лице; което получава следното: 
периодично плащане на 
възнаграждение, което представлява 
неговият единствен или основен 
източник на доходи; плащане в 
натура, като например храна, 
настаняване или транспорт; 
признаване на права като седмична 
почивка и годишен отпуск; плащане 
от възложителя на пътните 
разноски на работника, направени за 
пътуване с цел извършване на 
работата;

iii което няма свободата да поддържа, 
самостоятелно или в сътрудничество с 
други самостоятелно заети водачи, 
търговски отношения с няколко 
клиента.“

iii което няма свободата да поддържа, 
самостоятелно или в сътрудничество с 
други самостоятелно заети водачи, 
търговски отношения с няколко 
клиента;
iiia. чиято работа е много подобна на 
предходни дейности, извършени за 
същия възложител;
iiiб. чиято работа включва 
осигуряване на инструменти, 
материали и машинно оборудване от 
страна на възложителя;
iiiв. което не разполага с използваното 
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превозно средство по силата на право 
на собственост или лизинг.
За удостоверяване на действително 
положение на самостоятелно заето 
лице, доказателствената тежест 
при всички случаи лежи върху 
самостоятелно заетия работник.“

Or. en

Обосновка

За да бъде ефективно, определението на привидно самостоятелно заетите водачи 
трябва да бъде затегнато и да не оставя възможност за злоупотреба чрез 
заобикаляне на закона, и трябва да бъде наистина нестимулиращо по отношение на
привидната самостоятелна заетост.

Изменение 74
Stephen Hughes and Alejandro Cercas

Предложение за директива
Член 1 – точка 2 – буква в 
Директива 2002/15/ЕО
Член 3 – параграф 2 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) буква д) се заличава. заличава се

Or. en

Обосновка

Важно е да се запази определението на самостоятелно заето лице, тъй като този 
акт цели включването им в разпоредбите за работното време.

Изменение 75
Ilda Figueiredo

Предложение за директива
Член 1 – точка 2 – буква в 
Директива 2002/15/
Член 3 – параграф 2 – буква д
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Текст, предложен от Комисията Изменение

в) буква д) се заличава. заличава се

Or. pt

Изменение 76
Stephen Hughes and Alejandro Cercas

Предложение за директива
Член 1 – точка 2 – буква в 
Директива 2002/15/ЕО
Член 3 – параграф 2 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) буква д) се заличава. в) буква д) се заменя със следния 
текст: 
„Самостоятелно зает водач“ е всяко 
лице:
i. чието основно занятие е превоз на 
пътници или стоки по шосе под наем 
и срещу хонорар по смисъла на 
законодателството на Съюза, което 
ползва лиценз, издаден от 
Общността, или друга професионална 
оторизация за осъществяване на 
гореспоменатия превоз (по този 
начин се запазва посочването на 
издадения от Общността лиценз и на 
професионалната оторизация);
ii. което има право да работи за себе 
си и което не е обвързано с 
работодател чрез трудов договор или 
чрез какъвто и да е друг вид трудова 
йерархична зависимост;
iii. което не е подчинено на 
предприятие-ползвател: има 
свободата да организира работното 
си място или време и съответните
трудови дейности, или не трябва да 
изпълнява заповеди и инструкции на 
друга страна в изпълнението на 
работата;
iv. чийто доход не зависи пряко от 
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печалбата и което не е икономически, 
финансово и социално зависимо от 
работата, която извършва за 
предприятие, което принадлежи на 
друго лице; което не получава никое 
от следните: периодично плащане на 
възнаграждение, което представлява 
неговият единствен или основен 
източник на доходи; плащане в 
натура, като например храна, 
настаняване или транспорт; 
признаване на права като седмична 
почивка и годишен отпуск; плащане 
от възложителя на пътните 
разноски на работника, направени за 
пътуване с цел извършване на 
работата;
v. което има свободата да поддържа, 
самостоятелно или в сътрудничество 
с други самостоятелно заети водачи, 
търговски отношения с няколко 
клиента;
vi. чиято работа е различна от 
предходни дейности, извършени за 
същия възложител.
За удостоверяване на истински 
статут на самостоятелно заето 
лице, доказателствената тежест 
при всички случаи лежи върху 
самостоятелно заетия работник.”

Or. en

Изменение 77
Edit Bauer

Предложение за директива
Член 1 – точка 2 – буква в 
Директива 2002/15/ЕО
Член 3 – параграф 2 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) буква д) се заличава. в) буква д) се заменя със следния 
текст:
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„д) „самостоятелно зает водач“ е 
всяко лице:

i. чието основно занятие е превоз на 
пътници или стоки по шосе под наем 
или срещу хонорар по смисъла на 
законодателството на Съюза, което 
ползва лиценз, издаден от 
Общността, или друга професионална 
оторизация за осъществяване на 
гореспоменатия превоз; 
ii. което има право да работи за себе 
си и което не е обвързано с 
работодател чрез трудов договор или 
чрез какъвто и да е друг вид трудова 
йерархична зависимост; 
iii. което не е подчинено на 
предприятие-ползвател; 

iv. което притежава свободата да 
организира съответните трудови 
дейности, без да е под прякото 
наблюдение на клиента;
v. чийто доход зависи пряко от 
печалбата;

vi. което не се ползва от трудови 
права като периодично изплащане на 
възнаграждение, плащане в натура, 
признаване на права като платен 
годишен отпуск от друго 
предприятие-ползвател или страна 
по договор; и 
vii. което притежава свободата да 
поддържа, самостоятелно или в 
сътрудничество с други 
самостоятелно заети водачи, 
търговски отношения с няколко 
клиента.
По смисъла на настоящата 
директива водачите, които не 
отговарят на тези изисквания, 
подлежат на същите задължения и 
се ползват със същите права като 
тези, предвидени за транспортните 
работници в настоящата 
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директива;“

Or. en

Изменение 78
Evelyn Regner

Предложение за директива
Член 1 – точка 2 – буква в 
Директива 2002/15/ЕО
Член 3 – параграф 2 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) буква д) се заличава. заличава се

Or. de

Обосновка

С оглед на пътната безопасност и опазването на здравето на водачите 
самостоятелно заетите водачи следва да останат в приложното поле на Директива 
2002/15.  За безопасността на движението по пътищата и за останалите участници 
в движението по пътищата е без значение дали даден водач е самостоятелно зает 
или не. Регламент 561/2006 не е достатъчен сам по себе си: той определя правила за 
времето за управление, почивките в работно време и минималните почивки извън 
работно време, но не и максимално работно време. Да се определят правила само за 
привидно самостоятелно заетите водачи поражда постоянен проблем във връзка с 
разграничаването между „истински“ и привидно самостоятелно заети водачи и 
открива възможности за заобикаляне.

Изменение 79
Saïd El Khadraoui, Stephen Hughes, Pascale Gruny and Elisabeth Morin-Chartier 

Предложение за директива
Член 1 – точка 2 – буква г 
Директива 2002/15/ЕО
Член 3 – параграф 2 – буква е

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) буква е) се заменя със следния 
текст:

заличава се

„е) „лице, осъществяващо 
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транспортни дейности в 
автомобилния транспорт“ е всеки 
транспортен работник, който 
извършва такава дейност;“

Or. en

Обосновка

Самостоятелно заетите водачи следва да попадат в обхвата на директивата.

Изменение 80
Ilda Figueiredo

Предложение за директива
Член 1 – точка 2 – буква г 
Директива 2002/15/ЕО
Член 3 – параграф 2 – буква е

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) буква е) се заменя със следния 
текст:

заличава се

„е) „лице, осъществяващо 
транспортни дейности в 
автомобилния транспорт“ е всеки 
транспортен работник, който 
извършва такава дейност;“

Or. pt

Изменение 81
Evelyn Regner

Предложение за директива
Член 1 – точка 2 – буква г 
Директива 2002/15/ЕО
Член 3 – параграф 2 – буква е

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) „лице, осъществяващо транспортни 
дейности в автомобилния транспорт“ е 
всеки транспортен работник, който 

е) „лице, осъществяващо транспортни 
дейности в автомобилния транспорт“ е 
всеки транспортен работник или 
самостоятелно зает водач, който 
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извършва такава дейност; извършва такава дейност;

Or. de

Обосновка

С оглед на пътната безопасност и опазването на здравето на водачите 
самостоятелно заетите водачи следва да останат в приложното поле на Директива 
2002/15.  За безопасността на движението по пътищата и за останалите участници 
в движението по пътищата е без значение дали даден водач е самостоятелно зает 
или не. Регламент 561/2006 не е достатъчен сам по себе си: той определя правила за 
времето за управление, почивките в работно време и минималните почивки извън 
работно време, но не и максимално работно време. Да се определят правила само за 
привидно самостоятелно заетите водачи поражда постоянен проблем във връзка с 
разграничаването между „истински“ и привидно самостоятелно заети водачи и 
открива възможности за заобикаляне.

Изменение 82
Ilda Figueiredo

Предложение за директива
Член 1 – точка 2 – буква д 
Директива 2002/15/ЕО
Член 3 – параграф 2 – буква и

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) буква и) се заменя със следния 
текст:

заличава се

„и) „нощна работа“ е работа през 
работен период, включващ поне 2 
работни часа, извършвана през 
нощното време.“

Or. pt

Изменение 83
Thomas Mann

Предложение за директива
Член 1 – точка 2 – буква д 
Директива 2002/15/ЕО
Член 3 – параграф 2 – буква и
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Текст, предложен от Комисията Изменение

и) „нощна работа“ е работа през работен 
период, включващ поне 2 работни 
часа, извършвана през нощното време.

и) „нощна работа“ е работа, извършвана 
през нощното време, и през работен 
период, включващ поне 1 работен час.

Or. de

Обосновка

Нощната работа в автомобилния транспорт представлява особено натоварване за 
транспортните работници. Предложението на Европейската комисия означава, че 
само работа през нощно време, която надвишава 2 часа, ще бъде считана за нощна 
работа и ще бъде заплащана по съответен начин. Приравняване към правилата за 
минимално работно време от два часа в други сектори е социално несъразмерно.

Изменение 84
Evelyn Regner

Предложение за директива
Член 1 – точка 2 – буква д
Директива 2002/15/ЕО
Член 3 – параграф 2 – буква и

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) буква и) се заменя със следния 
текст:

заличава се

„и) „нощна работа“ е работа през 
работен период, включващ поне 2 
работни часа, извършвана през 
нощното време.“

Or. de

Обосновка

Целта на Директива 2002/15/ЕО е защита на безопасността и здравето на водачите 
чрез минимални изисквания за организацията на работното време. Периодът от 
четири часа, определен от държавите-членки като нощно време, и до момента беше 
прекалено кратък по принцип и представляваше компромис в резултат на преговори. 
От гледна точка на целите на регулацията е неприемливо влошаването на правилата 
за лицата, извършващи транспортни дейности в автомобилния транспорт, 
посредством определянето за нощна работа на всяка работа, която продължава 
повече от два часа, а не на всяка работа през тези четири часа нощно време, какъвто 
е бил досегашният случай. 
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Изменение 85
Konstantinos Poupakis

Предложение за директива
Член 1 – точка 2 – буква д 
Директива 2002/15/ЕО
Член 3 – параграф 2 – буква и

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) буква и) се заменя със следния 
текст:

заличава се

„и) „нощна работа“ е работа през 
работен период, включващ поне 2 
работни часа, извършвана през 
нощното време.“

Or. el

Обосновка

Със замяната на първоначалното определение за нощна работа се създава реална 
опасност работниците да нарушат конкретната директива, за да си гарантират 
достатъчни часове работа през нощно време, тоест заплащане за нощна работа, 
което е по-високо от дневното. По тези съображения правилното прилагане на 
директивата е изложено на риск, а успоредно с това – и безопасността на 
движението по пътищата. 

Изменение 86
Liisa Jaakonsaari

Предложение за директива
Член 1 – точка 2 – буква д 
Директива 2002/15/ЕО
Член 3 – параграф 2 – буква и

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) буква и) се заменя със следния текст: д) буква и) се заменя със следния текст:
„и) „нощна работа“ е работа през 
работен период, включващ поне 2 
работни часа, извършвана през 
нощното време.“

„и) „нощна работа“ е работа през 
работен период, включващ поне един 
работен час, извършвана през нощното 
време.“
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Or. en

Обосновка

Предложението на Комисията цели увеличаване на гъвкавостта, но същевременно 
занижава значително защитата на работниците при извършване на нощен труд. Чрез 
настоящото изменение се съхранява необходимата гъвкавост, а също така се 
постига достатъчна защита на работниците.

Изменение 87
Sylvana Rapti

Предложение за директива
Член 1 – точка 2 – буква д 
Директива 2002/15/ЕО
Член 3 – параграф 2 – буква и

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) буква и) се заменя със следния текст: д) буква и) се заменя със следния текст:
„и) „нощна работа“ е работа през 
работен период, включващ поне 2 
работни часа, извършвана през 
нощното време.“

„и) „нощна работа“ е работа, 
извършвана през нощното време.“

Or. el

Обосновка

Изискването за двучасова заетост през нощно време намалява защитата на 
работниците по Директива 2002/15/ЕО, член 7, параграф 1, в сравнение с тази на 
действащата в момента директива. 

Изменение 88
Veronica Lope Fontagné

Предложение за директива
Член 1 – точка 2 – буква д
Директива 2002/15/ЕО
Член 3 – буква и)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) буква и) се заменя със следния текст: Не се отнася до българския текст.
„и) „нощна работа“ е работа през 
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работен период, включващ поне 2 
работни часа, извършвана през нощното 
време.“

Or. es

Обосновка

Не се отнася до българския текст.

Изменение 89
Saïd El Khadraoui, Stephen Hughes, Pascale Gruny and Elisabeth Morin-Chartier

Предложение за директива
Член 1 – точка 3 а (нова)
Директива 2002/15/ЕО
Член 4 – буква б а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а) В член 4 се добавя следната буква 
ба):
фиксираното работно време, 
посочено в член 3, буква а), точка 2, е 
един час седмично.

Or. en

Обосновка

С цел намаляване на административната тежест за самостоятелно заетите водачи, 
те могат да определят фиксирано работно време за дейностите, посочени в точки 
iii), iv) и v). Този период се определя като средно един час седмично.

Изменение 90
Raffaele Baldassarre

Предложение за директива
Член 1 – точка 3 a (нова)
Директива 2002/15/ЕО
Член 4 – буква б a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. В член 4 се добавя следната буква 
ба):
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„ба) фиксираното работно време, 
посочено в член 3, буква а), точка 2, 
съответства на 3 часа седмично.“

Or. it

Обосновка

Целесъобразно е в изчислението на фиксираното работно време да се включат 
задълженията. предвидени в член 3, алинея 1, буква а), точка 1, подточки iii), iv) и v), 
съгласно предвиденото в точка 2 от същия член.  Дейностите по 
товарене/разтоварване, периодите на дежурства, почистване и поддръжка на 
превозните средства изискват на практика много големи усилия и могат да окажат 
въздействие върху пътната безопасност и социалната защита на работника. 
Дейностите от административно естество продължават да бъдат изключени, 
както се предвижда в директивата.

Изменение 91
Licia Ronzulli

Предложение за директива
Член 1 – точка 3 a (нова)
Директива 2002/15/ЕО
Член 4 – буква б a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. В член 4 се добавя следната буква 
ба):
„ба) фиксираното работно време, 
посочено в член 3, буква а), точка 2, 
съответства на 3 часа седмично.“

Or. it

Обосновка

Целесъобразно е в изчислението на фиксираното работно време да се включат 
задълженията. предвидени в член 3, алинея 1, буква а), точка 1, подточки iii), iv) и v), 
съгласно предвиденото в точка 2 от същия член.  Дейностите по 
товарене/разтоварване, периодите на дежурства, почистване и поддръжка на 
превозните средства изискват на практика много големи усилия и могат да окажат 
въздействие върху пътната безопасност и социалната защита на работника. 
Дейностите от административно естество продължават да бъдат изключени, 
както се предвижда в директивата.
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Изменение 92
Ilda Figueiredo

Предложение за директива
Член 1 – точка 4
Директива 2002/15/ЕО
Член 5 – параграф 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

В член 5, параграф 1 позоваването на 
„Регламент (ЕИО) № 3820/85“ се заменя 
с позоваване на „Регламент (ЕО) 
№ 561/2006“.

а) В член 5, параграф 1 позоваването на 
„Регламент (ЕИО) № 3820/85“ се заменя 
с позоваване на „Регламент (ЕО) 
№ 561/2006“. 

б) добавя се следната алинея:
„Този период следва да се вземе 
предвид за целите на заплатите.“

Or. pt

Изменение 93
Ilda Figueiredo

Предложение за директива
Член 1 – точка 5
Директива 2002/15/ЕО
Член 6 

Текст, предложен от Комисията Изменение

В член 6 позоваването на „Регламент 
(ЕИО) № 3820/85“ се заменя с 
позоваване на „Регламент (ЕО) 
№ 561/2006“.

а) В член 6 позоваването на „Регламент 
(ЕИО) № 3820/85“ се заменя с 
позоваване на „Регламент (ЕО) 
№ 561/2006“.

б) добавя се следната алинея:
„Този период следва да се вземе 
предвид за целите на заплатите.“

Or. pt
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Изменение 94
Saïd El Khadraoui and Stephen Hughes

Предложение за директива
Член 1 – точка 5 а (нова)
Директива 2002/15/ЕО
Член 9 – буква б 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5a) Член 9, буква б) се изменя, както 
следва: 
б) без да се засяга член2, параграф 1, 
работното време на транспортните 
работници се записва. Записите се 
пазят за минимален период от две 
години след края на  периода, за който 
се отнасят. Работодателите са 
отговорни за записването на 
работното време на транспортните 
работници.  При поискване 
работодателите предоставят на 
транспортните работници 
екземпляр от записите на 
изработените часове.

Or. en

Обосновка

Настоящето изменение обхваща единствено работниците. Те следва да притежават 
записи на всички дейности, обхванати от настоящата директива. 

Изменение 95
Stephen Hughes

Предложение за директива
Член 1 – точка 5 б (нова)
Директива 2002/15/ЕО
Член 9 – буква б а (нова) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

5б) Към член 9 се добавя следната 
буква в):
в) работното време на 
самостоятелно заетите водачи се 
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записва в съответствие с 
разпоредбите на Регламент (ЕИО) № 
3821/85. Записите се пазят за 
минимален период от две години след 
края на  периода, за който се 
отнасят.

Or. en

Обосновка

Предполага се, че дейностите на водача, свързани с товарене, разтоварване и 
помагане на пътниците да се качат на превозното средство и да слязат от него, вече 
са записани чрез тахографа като „други периоди на работа” в Регламент (ЕИО) № 
3821/85 във вида, в който е изменен и по силата на който се изисква също така 
посочените записи да се запазят за срок от 365 дни.  Следователно за целите на 
прилагането на директивата и проверка на работното време на самостоятелно 
заетите водачи е необходимо да се изиска от самостоятелно заетите водачи да 
записват и съхраняват на отделен лист работното си време.  Това би създало 
излишна административна тежест.

Изменение 96
Martin Kastler

Предложение за директива
Член 1 – точка 6
Директива 2002/15/ЕО
Член 11 a – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки организират 
система за подходящ и редовен
мониторинг и проверки с цел 
гарантиране на правилното и 
съвместимо прилагане на правилата, 
съдържащи се в настоящата директива. 
Те гарантират, че националните 
органи, отговорни за прилагането на 
директивата, разполагат с нужния 
брой квалифицирани инспектори и 
предприемат всички необходими 
мерки.

1. Държавите-членки организират
система за подходящ мониторинг с цел 
гарантиране на правилното и 
съвместимо прилагане на правилата, 
съдържащи се в настоящата директива.

Or. de
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Обосновка

Напълно достатъчно е държавите-членки да бъдат призовани да прилагат правилно 
директивата. В духа на принципа на субсидиарност те следва да могат да определят 
сами начина, по който ще правят това. 

Изменение 97
Edit Bauer

Предложение за директива
Член 1 – точка 6
Директива 2002/15/ЕО
Член 11 a – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки организират 
система за подходящ и редовен
мониторинг и проверки с цел 
гарантиране на правилното и 
съвместимо прилагане на правилата, 
съдържащи се в настоящата директива. 
Те гарантират, че националните органи, 
отговорни за прилагането на 
директивата, разполагат с нужния брой 
квалифицирани инспектори и 
предприемат всички необходими мерки.

1. Държавите-членки организират 
подходящ, недискриминационен
мониторинг и проверки с цел 
гарантиране на правилното и 
съвместимо прилагане на правилата, 
съдържащи се в настоящата директива. 
Те гарантират, че националните органи, 
отговорни за прилагането на 
директивата, разполагат с 
квалифициран персонал и предприемат 
всички необходими мерки.

Or. en

Изменение 98
Thomas Mann

Предложение за директива
Член 1 – точка 6
Директива 2002/15/ЕО
Член 11 a – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки организират 
система за подходящ и редовен 
мониторинг и проверки с цел 
гарантиране на правилното и 
съвместимо прилагане на правилата, 
съдържащи се в настоящата директива. 
Те гарантират, че националните органи, 

1. Държавите-членки организират 
подходящи, недискриминационни
проверки с цел гарантиране на 
правилното и съвместимо прилагане на 
правилата, съдържащи се в настоящата 
директива. Те гарантират, че 
националните органи, отговорни за 
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отговорни за прилагането на 
директивата, разполагат с нужния брой 
квалифицирани инспектори и 
предприемат всички необходими мерки.

прилагането на директивата, разполагат 
с квалифициран персонал и 
предприемат всички необходими мерки. 
Не е израз на дискриминация, ако 
проверките и в бъдеще се 
съсредоточават в по-голяма степен 
върху водачи и превозни средства от 
държави, които на практика често са 
нарушавали разпоредби на 
настоящата директива.

Or. de

Обосновка

Ако практиката показва, че водачите от определени държави нарушават по-често 
разпоредбите на настоящата директива, на полицията трябва да бъде разрешено и в 
бъдеще да осъществява засилен контрол върху водачи и превозни средства от тези 
държави, за да гарантира безопасността на движението по пътищата.

Изменение 99
Liisa Jaakonsaari

Предложение за директива
Член 1 – точка 6
Директива 2002/15/ЕО
Член 11 a – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки организират 
система за подходящ и редовен 
мониторинг и проверки с цел 
гарантиране на правилното и 
съвместимо прилагане на правилата, 
съдържащи се в настоящата директива. 
Те гарантират, че националните органи, 
отговорни за прилагането на 
директивата, разполагат с нужния брой 
квалифицирани инспектори и 
предприемат всички необходими мерки.

1. Държавите-членки организират 
система за подходящ и редовен 
мониторинг и проверки с цел 
гарантиране на правилното и 
съвместимо прилагане на правилата, 
съдържащи се в настоящата директива. 
В допълнение към това, ако 
правилата за време за управление и 
периоди за почивка, предвидени в 
Регламент (ЕО) № 561/2006, бъдат 
нарушени до такава степен, че се 
нарушават и правилата за работно 
време, държавите-членки преминават 
към контрол и прилагане на 
правилата за работно време. Те освен 
това гарантират, че националните 
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органи, отговорни за прилагането на 
директивата, разполагат с нужния брой 
квалифицирани инспектори и 
предприемат всички необходими мерки.

Or. en

Обосновка

В настоящия момент не съществува връзка между прилагането на времето за 
управление и периодите за почивка и прилагането на работното време, въпреки че е 
логично, че тези две неща са взаимосвързани. В допълнение към обичайната схема за 
мониторинг на работното време, работното време следва да бъде контролирано 
постоянно и правилата за него да бъдат прилагани, ако дадено нарушение на 
правилата за времето за управление и периодите за почивка, придружено от 
прекомерно дълъг период на управление означава автоматично, че за били нарушени 
правилата за работното време.

Изменение 100
Ilda Figueiredo

Предложение за директива
Член 1 – точка 6
Директива 2002/15/EC
Член 11а – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки организират 
система за подходящ и редовен 
мониторинг и проверки с цел 
гарантиране на правилното и 
съвместимо прилагане на правилата, 
съдържащи се в настоящата директива. 
Те гарантират, че националните органи, 
отговорни за прилагането на 
директивата, разполагат с нужния брой 
квалифицирани инспектори и 
предприемат всички необходими мерки.

1. Държавите-членки организират 
система за подходящ и редовен 
мониторинг и проверки с цел 
гарантиране на правилното и 
съвместимо транспониране и прилагане 
на правилата, съдържащи се в 
настоящата директива. Те гарантират, че 
националните органи, отговорни за 
прилагането на директивата, разполагат 
с нужния брой квалифицирани 
инспектори и предприемат всички 
необходими мерки. Директива 
2002/15/EО вече установява 
минимални изисквания, тъй като 
нейното транспониране и прилагане 
не трябва да води до понижаване на 
равнището на защита на 
работниците или до по-малка степен 
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на спазване в отделни държави-
членки на по-благоприятните 
условия, залегнали в общото трудово 
законодателство или в колективните 
трудови договори.

Or. pt

Изменение 101
Licia Ronzulli

Предложение за директива
Член 1 – точка 6
Директива 2002/15/ЕО
Член 11 a – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки организират 
система за подходящ и редовен 
мониторинг и проверки с цел 
гарантиране на правилното и 
съвместимо прилагане на правилата, 
съдържащи се в настоящата директива. 
Те гарантират, че националните органи, 
отговорни за прилагането на 
директивата, разполагат с нужния брой 
квалифицирани инспектори и 
предприемат всички необходими мерки.

1. Държавите-членки организират 
система за подходящ и редовен 
мониторинг и проверки с цел 
гарантиране на правилното и 
съвместимо прилагане на правилата, 
съдържащи се в настоящата директива. 
Те гарантират, че националните органи, 
отговорни за прилагането на 
директивата, разполагат с нужния брой 
квалифицирани инспектори и 
предприемат всички необходими мерки.

1а. Самостоятелно заетият водач 
прехвърля данните от своя тахограф 
или събира дисковете минимум 
веднъж на три седмици и ги 
съхранява в помещенията на своето 
предприятие.
1б. Записаните данни и дисковете се 
съхраняват за срок от минимум една 
година от дата на последното им 
използване.

Or. it

Обосновка

Идеята за хармонизиране на нормите, приложими към работниците и към 
самостоятелно заетите лица, е породена от загрижеността да се гарантира 
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равенството и да се даде възможност за стриктни проверки на седалищата на 
независимите предприятия при спазване на разпоредбите на Регламент (ЕИО) № 
3821/85 и Регламент (ЕО) № 1360/2002.

Изменение 102
Marian Harkin

Предложение за директива
Член 1 – точка 6
Директива 2002/15/ЕО
Член 11 a – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки организират 
система за подходящ и редовен 
мониторинг и проверки с цел 
гарантиране на правилното и 
съвместимо прилагане на правилата, 
съдържащи се в настоящата директива. 
Те гарантират, че националните органи, 
отговорни за прилагането на 
директивата, разполагат с нужния брой 
квалифицирани инспектори и 
предприемат всички необходими мерки.

1. Държавите-членки организират 
система за подходящ и редовен 
мониторинг и проверки, включително 
сътрудничество на множество 
агенции, с цел гарантиране на 
правилното и съвместимо прилагане на 
правилата, съдържащи се в настоящата 
директива. Те гарантират, че 
националните органи, отговорни за 
прилагането на директивата, разполагат 
с нужния брой квалифицирани 
инспектори и предприемат всички 
необходими мерки.

Or. en

Обосновка

Сътрудничеството на множество агенции, т.е. между министерствата на труда, 
транспорта и финансите би гарантирало лесното разкриване на всички привидно 
самостоятелно заети водачи. 

Изменение 103
Stephen Hughes and Saïd El Khadraoui

Предложение за директива
Член 1 – точка 6 – точка 1 а (нова) 
Директива 2002/15/ЕО
Член 11 a (нов) – параграф 1 а (нов) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. На Комисията се предоставят 
правомощия да приема делегирани 
актове съгласно член 290 от ДФЕС по 
отношение на честотата и мерките 
за мониторинг и контрол, посочени в 
параграф 1.

Or. en

Обосновка

По аналогия с проверките на времето за управление и периодите на почивка в 
Общността следва да има рамка, която да определя как и колко често да бъде 
контролирано работното време. Делегиран акт в съответствие с член 290 от 
Договора за функционирането на Европейския съюз е подходящо средство за целта.

Изменение 104
Stephen Hughes and Saïd El Khadraoui

Предложение за директива
Член 1 – точка 6
Директива 2002/15/ЕО
Член 11 a – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите-членки съобщават на 
Комисията подробности за 
установените мерки за мониторинг и 
контрол.

2. Държавите-членки водят 
статистика на проверките, посочени 
в параграф 1, и докладват на 
Комисията за тази статистика на 
всеки две години.

Or. en

Обосновка

Държавите-членки следва да водят статистика на мерките за мониторинг и 
контрол, посочени в предходния параграф на член 11, и да уведомяват Комисията за 
това.
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Изменение 105
Ilda Figueiredo

Предложение за директива
Член 1 – точка 6
Директива 2002/15/ЕО
Член 11 a – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки за гарантиране, че 
транспортните предприятия и 
транспортните работници имат достъп 
до информация, съдействие и 
консултации в областта на правилата за 
работното време и организацията на 
работа.

3. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки за гарантиране, че 
транспортните предприятия и 
транспортните работници имат достъп 
до информация, съдействие и 
консултации в областта на правилата за 
работното време и организацията на 
работа. Държавите-членки полагат 
усилия за борба срещу фиктивната 
самостоятелна заетост и 
гарантират, че не се използват 
несигурни форми на заетост, когато 
извършваната работа е с постоянен 
характер.

Or. pt

Изменение 106
Konstantinos Poupakis

Предложение за директива
Член 1 – точка 6
Директива 2002/15/ЕО
Член 11 a – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки за гарантиране, че 
транспортните предприятия и 
транспортните работници имат достъп 
до информация, съдействие и 
консултации в областта на правилата за 
работното време и организацията на 
работа.

3. Държавите-членки, в пълно 
сътрудничество със социалните 
партньори, предприемат необходимите 
мерки за гарантиране, че транспортните 
предприятия и транспортните 
работници имат достъп до информация, 
съдействие и консултации в областта на 
правилата за работното време и 
организацията на работа.
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Or. el

Обосновка

Приносът на социалните партньори е много съществен за ефективността в процеса 
на уведомяване и за спазването от страна на работодатели и работници, така че в 
крайна сметка директивата да се приложи ефективно и правилно.

Изменение 107
Marian Harkin

Предложение за директива
Член 1 – точка 6
Директива 2002/15/ЕО
Член 11 а – параграф 4 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) засилване на административното 
сътрудничество между техните 
компетентни органи чрез приемане на 
ефективни системи за обмен на 
информация, подобряване на достъпа до 
информация и насърчаването на обмена 
на информация и добри практики за 
спазването на правилата за работното 
време;

a) засилване на административното 
сътрудничество между техните 
компетентни органи чрез приемане на 
ефективни системи за обмен на 
информация, подобряване на достъпа до 
информация и насърчаването на обмена 
на информация и най-добри практики за 
спазването на правилата за работното 
време;

Or. en

Изменение 108
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Jutta Steinruck and Birgit Sippel

Предложение за директива
Член 1 – точка 6 а (нова)
Директива 2002/15/ЕО
Член 11 б (нов) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6a) Добавя се следният член 11б:
Член 11б

Нарушения
Неспазването на разпоредбите на 
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член 3, букви г) и д) от настоящия 
регламент се счита за „най-тежко 
нарушение” и следователно подлежи 
на всички разпоредби, предвидени в 
Регламент (ЕО) № 1071/2009 по 
отношение на този вид нарушения; 
Предприятията, изпращачите, 
спедиторите, туроператорите, 
основните изпълнители, 
подизпълнителите и агенциите за 
наемане на водачи, неспазващи 
разпоредбите на член 3, букви г) и д) 
от настоящия регламент, също се 
считат за „извършители на най-
тежко нарушение” и следователно 
подлежат на всички разпоредби, 
предвидени в Регламент (ЕО) № 
1071/2009 по отношение на този вид 
нарушения;

Or. en

Обосновка

Разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1071/2009 по отношение на сериозните 
нарушения гласят, че най-тежките нарушения водят до загуба на добрата репутация 
(съображения 9, 24; член 2, параграф 2, буква б)); до спиране или отнемане на  
разрешението за упражняване на професията автомобилен превозвач (член 13, 
параграф 3 да бъде четен във връзка с член 3); ще бъдат вписвани в националните 
електронни регистри на държавите-членки (трансграничен регистър на най-
тежките нарушения) (член 16, параграф 1, буква д);. член 16, параграф 1, второ 
тире).

Изменение 109
Stephen Hughes, Alejandro Cercas and Birgit Sippel

Предложение за директива
Член 1 – точка 6 б (нова) 
Директива 2002/15/ЕО
Член 12 а (нов) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6б) Добавя се следният член 12a: 
Член 12a

Отговорност на транспортните 
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предприятия
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 настоящата 
директива.
2. Предприятията, изпращачите, 
спедиторите, туроператорите, 
основните изпълнители, 
подизпълнителите и агенциите за 
наемане на водачи гарантират, че 
постигнатото споразумение по 
договор по отношение на 
транспортния график е съобразено с 
настоящата директива и че 
дейността се извършва от 
действително самостоятелно заети 
водачи. 

Or. en

Обосновка

Тъй като клиентът най-вероятно ще знае дали работи с „фалшиви“ или 
действителни самостоятелно заети водачи, прилагането на принципа на споделената 
отговорност ще направи клиента отговорен за извършване на дейност с „фалшиви“ 
самостоятелно заети лица. Това ще намали стимулите – сред транспортните 
предприятия – за превръщане на работниците в самостоятелно заети лица, ще доведе 
до намаляване на явлението „фалшиви“ самостоятелно заети водачи и ще гарантира 
споделянето на отговорността между водача и изпращача, така че цялата 
отговорност да не пада върху водача (широко известен факт е, че в множество 
случаи наетите на работа водачи биват принуждавани да се превръщат във
„фалшиви“ самостоятелно заети водачи).
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Изменение 110
Stephen Hughes and Saïd El Khadraoui

Предложение за директива
Член 1 – точка 6 в (нова)
Директива 2002/15/ЕО
Член 12 б (нов) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6в) Добавя се следният член 12б:
Член 12б

Делегиране
1. Правомощията за приемане на 
делегираните актове, посочени в 
член 11, параграф 1а, се предоставят 
на Комисията за период от 6 години 
след влизането в сила на настоящата 
директива. Комисията изготвя 
доклад относно делегираните 
правомощия най-късно 6 месеца преди 
изтичането на 6-годишния период, 
придружен, ако е уместно, от 
законодателно предложение за 
удължаване срока на делегиране на 
правомощия.
2. Веднага след като приеме делегиран 
акт, Комисията уведомява 
едновременно Европейския парламент 
и Съвета относно този акт.
3. Правомощията да приема 
делегирани актове се предоставят на 
Комисията при условията, посочени в 
членове 12в и 12г.

Or. en

Изменение 111
Stephen Hughes and Saïd El Khadraoui

Предложение за директива
Член 1 – точка 6 г (нова)
Директива 2002/15/ЕО
Член 12 в (нов) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(6г) Добавя се следният член 12в:
Член 12в

Отмяна на делегирането
1. Делегирането на правомощия, 
посочено в член 11, параграф 1а, може 
да бъде отменено от Европейския 
парламент или от Съвета.
2. Институцията, започнала 
вътрешна процедура, за да вземе 
решение дали да отмени делегирането 
на правомощия, уведомява другата 
институция и Комисията, като 
посочва делегираните правомощия, 
които могат да бъдат отменени.
3. В решението за отмяна се 
уточняват причините за отмяната и 
се прекратява делегирането на 
правомощия, посочено в това 
решение. То поражда действие 
незабавно или на по-късна дата, 
посочена в решението. То не засяга 
действителността на делегираните 
актове, които вече са в сила. То се 
публикува в Официален 
вестник на Европейския съюз.

Or. en

Изменение 112
Stephen Hughes and Saïd El Khadraoui

Предложение за директива
Член 1 – точка 6 д (нова)
Директива 2002/15/ЕО
Член 12 г (нов) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6д) Добавя се следният член 12г:
Член 12г

Възражения срещу делегирани актове
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1. Европейският парламент или 
Съветът могат да представят
възражения срещу делегиран акт в 
срок от три месеца от датата на 
уведомяването. По инициатива на 
Европейския парламент или Съвета 
този период се удължава с един месец.
2. Ако при изтичането на този срок 
нито Европейският парламент, нито 
Съветът са представили възражения 
срещу делегирания акт, той се 
публикува в Официален вестник и 
влиза в сила на датата, посочена в 
него.
3. Ако Европейският парламент или 
Съветът представят възражение 
срещу делегиран акт, той не влиза в 
сила. Институцията, която е 
представила възражения срещу 
делегирания акт, посочва причините 
за това.

Or. en

Изменение 113
Stephen Hughes and Alejandro Cercas

Предложение за директива
Член 1 – точка 8 а (нова)
Директива 2002/15/ЕО
Член 13 – параграф 2 а (нов) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8a) В член 13 се добавя следният 
параграф 2 а:
„2а. Комисята определя метод и
съдържание за докладване от страна 
на държавите-членки по отношение 
на тенденциите на трудова заетост в 
отрасъла, въздействието върху
лоялната конкуренция, 
професионалното здраве и 
безопасност и пътната безопасност; 
въз основа на тези доклади 
Комисията ще представя редовни 
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доклади на Европейския парламент и 
на Съвета; държавите-членки и 
Комисията докладват по 
горепосочените въпроси на всеки две 
години.
Комисията също така докладва (в 
срок от две години след влизането в 
сила на настоящата директива) на 
Европейския парламент и на Съвета 
относно мерките, предприети във 
връзка с честотата и начините на 
контрол и мониторинг на работното 
време.”

Or. en

Обосновка

Една ефективна и всеобхватна система за докладване ще гарантира по-доброто 
прилагане на директивата.   


