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Изменение 10
Milan Cabrnoch

Предложение за регламент
Позоваване 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

като взеха предвид становището на 
Европейския икономически и социален 
комитет,

заличава се

Or. en

Изменение 11
Milan Cabrnoch, Siiri Oviir

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Разнообразието и развитието на 
условията, при които се осъществява 
професионална дейност, пораждат 
необходимостта да бъде отразено 
положението на работниците с 
висока степен на мобилност. В 
сектора на въздушния транспорт, 
както и в други сектори, възникнаха 
нови структури на предлагане на 
работна ръка. Обвързването на
приложимото законодателство по 
отношение на членовете на самолетни 
екипажи и държавата-членка, в която 
се намира седалището или мястото 
на дейност на предприятието или 
работодателя, от които са наети, е 
ефективно единствено ако е налице 
достатъчно тясна връзка със 
седалището или мястото на дейност. 
С оглед прилагането на Регламент 
(ЕО) № 883/2004 се счита за 
целесъобразно за членовете на 
самолетни екипажи да се използва 
понятието „основна база“ като 

(5) Приложение III към Регламент 
(ЕИО) № 3922/91 на Съвета относно 
хармонизирането на техническите 
изисквания и административните 
процедури в областта на 
гражданското въздухоплаване1 дава 
определение на понятието „основна 
база“ на членовете на самолетни 
екипажи съгласно правото на ЕС. За 
да се улесни прилагането на дял II от 
Регламент (ЕО) № 883/2004 за тази 
категория лица, е оправдано 
създаването на специално правило 
посредством използването на 
понятието за „основна база“ като 
критерий за определяне на
приложимото законодателство по 
отношение на членовете на самолетни 
екипажи. От друга страна, 
приложимото законодателство за
членовете на самолетни екипажи следва
да остане неизменно и принципът на
„основна база“ не следва да води до 
чести промени в приложимото 
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уточнение на понятието „седалище 
или място на дейност“.

законодателство вследствие на 
традиционния модел на работа на 
сектора или на сезонното търсене.

_________________
1 ОВ L 373, 31.12.1991 г., стр. 4.

Or. en

Изменение 12
Jutta Steinruck

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Разнообразието и развитието на 
условията, при които се осъществява 
професионална дейност, пораждат 
необходимостта да бъде отразено 
положението на работниците с висока 
степен на мобилност. В сектора на 
въздушния транспорт, както и в други 
сектори, възникнаха нови структури на 
предлагане на работна ръка.
Обвързването на приложимото 
законодателство по отношение на
членовете на самолетни екипажи и 
държавата-членка, в която се намира 
седалището или мястото на дейност 
на предприятието или работодателя, 
от които са наети, е ефективно 
единствено ако е налице достатъчно 
тясна връзка със седалището или 
мястото на дейност. С оглед 
прилагането на Регламент (ЕО) 
№ 883/2004 се счита за целесъобразно 
за членовете на самолетни екипажи 
да се използва понятието „основна 
база“ като уточнение на понятието 
„седалище или място на дейност“.

(5) Разнообразието и развитието на 
условията, при които се осъществява 
професионална дейност, пораждат 
необходимостта да бъде отразено 
положението на работниците с висока 
степен на мобилност. В сектора на 
въздушния транспорт, както и в други 
сектори, възникнаха нови структури на 
предлагане на работна ръка.
Законодателството, приложимо за 
членовете на самолетни екипажи следва 
да бъде законодателството на 
държавата членка, където се намира 
основната база на работника. 
Приложение III към Регламент (ЕИО) 
№ 3922/91 на Съвета относно 
хармонизирането на техническите 
изисквания и административните 
процедури в областта на 
гражданското въздухоплаване1 дава 
определение на понятието за 
„основна база“ на членовете на 
самолетни екипажи като 
местоположението на член на 
екипажа, определено от оператора, 
където членът на екипажа 
обикновено започва и приключва 
дежурното си време или поредица от 
дежурства и където операторът не 
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носи отговорност за настаняване на 
съответния член на екипажа.
_____________
1 ОВ L 373, 31.12.1991 г., стр. 4.

Or. de

Изменение 13
Milan Cabrnoch, Siiri Oviir

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Член 65, параграф 5 от Регламент
(ЕО) № 883/2004 следва да бъде 
изменен, за да се гарантира, че 
самостоятелно заетите лица получават 
обезщетения в съответствие със 
законодателството на компетентната 
държава-членка, за да им бъдат 
предложени възможно най-добри 
перспективи за реинтеграция на 
пазара на труда в държавата-членка
по пребиваване при завръщането им в 
нея.

(6) В Регламент (ЕО) № 883/2004 следва 
да се добави нов член 65а, за да се 
гарантира, че самостоятелно зает 
пограничен работник, който стане 
напълно безработен, ще получава 
обезщетения, ако има завършени 
осигурителни периоди като 
самостоятелно заето лице или 
периоди на самостоятелна заетост, 
които се признават за целите на 
предоставянето на обезщетения за 
безработица в компетентната държава 
членка и когато в държавата членка по 
пребиваване не съществува система за 
обезщетения за безработица, 
покриваща самостоятелно заетите 
лица.

Такава нова разпоредба следва да бъде 
преразгледана в контекста на 
натрупания опит след две години на 
прилагане и при необходимост да бъде 
адаптирана.

Or. en

Изменение 14
Milan Cabrnoch, Siiri Oviir
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Предложение за регламент
Член 1 – точка -1 (нова)
Регламент (ЕО) № 883/2004
Съображение 18 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

-1. След съображение 18a се добавя 
следното съображение:
„18б. Приложение III към Регламент 
(ЕИО) № 3922/91 на Съвета относно 
хармонизирането на техническите 
изисквания и административните 
процедури в областта на 
гражданското въздухоплаване1 дава 
определение на понятието за 
„основна база“ на членовете на 
самолетни екипажи като 
местоположението на член на 
екипажа, определено от оператора, 
където членът на екипажа 
обикновено започва и приключва 
дежурното си време или поредица от 
дежурства и където, при обикновени 
условия, операторът не носи 
отговорност за настаняване на 
съответния член на екипажа. За да се 
улесни прилагането на дял II за тази 
категория лица, е оправдано 
използването на понятието за 
„основна база“ като критерий за 
определяне на приложимото 
законодателство по отношение на 
членовете на самолетни екипажи. 
От друга страна, приложимото 
законодателство относно членовете 
на самолетни екипажи следва да 
остане неизменно и принципът на 
„основна база“ не следва да води до 
чести промени в приложимото 
законодателство вследствие на 
традиционния модел на работа на 
сектора или на сезонното търсене.
_____________
1 ОВ L 373, 31.12.1991 г., стр. 4.
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Or. en

Изменение 15
Milan Cabrnoch, Siiri Oviir

Предложение за регламент
Член 1 – точка 1
Регламент (ЕО) № 883/2004
Член 9 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В член 9 параграф 1 първото 
изречение се заменя със следния текст:

1. В член 9, параграф 1 се заменя със 
следния текст:

„1. Държавите-членки писмено 
уведомяват Европейската Комисия за 
декларациите по член 1, буква л), 
законодателството и схемите по член 3, 
сключените от тях конвенции по член 8, 
параграф 2 и минималните обезщетения 
по член 58, както и за измененията по 
същество, направени впоследствие.“

„1. Държавите-членки писмено 
уведомяват Европейската Комисия за 
декларациите по член 1, буква л), 
законодателството и схемите по член 3, 
сключените от тях конвенции по член 8, 
параграф 2, минималните обезщетения 
по член 58 и липсата на осигурителна 
система съгласно посоченото в член 
65а, параграф 1, както и за измененията 
по същество, направени впоследствие.  
В тези уведомления се посочва 
датата […], от която настоящият 
регламент ще се прилага за схемите, 
посочени в декларациите на 
държавите-членки.“

Or. en

Изменение 16
Milan Cabrnoch, Siiri Oviir

Предложение за регламент
Член 1 – точка 2 а (нова)
Регламент (ЕО) № 883/2004 
Член 11 – параграф 4а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. В член 11 се добавя следният 
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параграф:
„4а. Дейност, като тази на член на 
самолетен екипаж, изпълняващ 
пътнически или товарни 
въздухоплавателни услуги, се счита за 
дейност, извършвана в държавата 
членка, в която се намира „основната 
база“, според определението за нея, 
съдържащо се в приложение III към 
Регламент (ЕИО) № 3922/91 на 
Съвета относно хармонизирането на 
техническите изисквания и 
административните процедури в 
областта на гражданското 
въздухоплаване1.
_________________________
1 ОВ L 373, 31.12.1991 г., стр. 4.“

Or. en

Изменение 17
Thomas Mann

Предложение за регламент
Член 1 – точка 2 а (нова)
Регламент (ЕО) № 883/2004
Член 11 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. В член 11 се добавя следният 
параграф:
„4a. Дейност, която член на 
самолетен екипаж изпълнява във 
връзка с пътнически или товарни 
въздухоплавателни услуги се счита за 
дейност, извършвана в държавата 
членка, в която се намира неговата 
„основна база“, според определението 
за нея, съдържащо се в приложение 
III към Регламент (ЕИО) № 3922/91 на 
Съвета относно хармонизирането на 
техническите изисквания и 
административните процедури в 
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областта на гражданското 
въздухоплаване1.
_____________
1 OВ L 373, 31.12.1991 г., стр. 4.“

Or. de

Изменение 18
Jutta Steinruck

Предложение за регламент
Член 1 – точка 2 а (нова)
Регламент (ЕО) № 883/2004
Член 11 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. В член 11 се добавя следният 
параграф:
„4a. Членовете на самолетни 
екипажи, изпълняващи редовно 
пътнически или товарни 
въздухоплавателни услуги в две или 
повече държави членки, попадат в 
обхвата на законодателството на 
държавата членка, в която се намира 
тяхната „основна база“, според 
определението за нея, съдържащо се в 
приложение III към Регламент (ЕИО) 
№ 3922/91 на Съвета относно 
хармонизирането на техническите 
изисквания и административните 
процедури в областта на 
гражданското въздухоплаване1.
_____________
1 OВ L 373, 31.12.1991 г., стр. 4.“

Or. de

Изменение 19
Milan Cabrnoch, Siiri Oviir
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Предложение за регламент
Член 1 – точка 5
Регламент (ЕО) № 883/2004 
Член 36 - параграф 2а

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Компетентната институция не може 
да откаже да предостави предвиденото в
член 20, параграф 1 разрешение на
осигурено лице, което е претърпяло 
трудова злополука или е заболяло от 
професионална болест и което има 
право на обезщетения за сметка на тази 
институция, когато подходящото за 
неговото състояние лечение не може да 
бъде проведено в държавата-членка, в 
която лицето пребивава, в рамките на 
оправдан от медицинска гледна точка 
период, като се има предвид текущото 
му здравословно състояние и 
вероятното протичане на болестта му.

2a. Компетентната институция не може 
да откаже да предостави предвиденото в
член 20, параграф 1 разрешение на лице, 
което е претърпяло трудова злополука 
или е заболяло от професионална болест 
и което има право на обезщетения за 
сметка на тази институция, когато 
подходящото за неговото състояние 
лечение не може да бъде проведено в 
държавата-членка, в която лицето 
пребивава, в рамките на оправдан от 
медицинска гледна точка период, като 
се има предвид текущото му 
здравословно състояние и вероятното 
протичане на болестта му.

Or. en

Изменение 20
Milan Cabrnoch, Siiri Oviir

Предложение за регламент
Член 1 – точка 5 а (нова)
Регламент (ЕО) № 883/2004
Член 63

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Член 63 се заменя със следния 
текст:
„За целите на настоящата глава, 
член 7 се прилага само в случаите, 
предвидени в членове 64, 65 и 65а, и в 
границите, установени от тях.“

Or. en
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Изменение 21
Milan Cabrnoch, Siiri Oviir

Предложение за регламент
Член 1 – точка 6
Регламент (ЕО) № 883/2004 
Член 65 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. В член 65 параграф 5 се заменя със 
следния текст:

заличава се

„5. a) Освен ако в буква б) не е 
предвидено друго, безработното лице 
по първото и второто изречение на 
параграф 2 получава обезщетения в 
съответствие със 
законодателството на държавата-
членка по пребиваване, както ако 
спрямо него се е прилагало това 
законодателство по време на 
последната му дейност като наето 
или като самостоятелно заето лице. 
Тези обезщетения се предоставят от 
институцията по място на 
пребиваване.
б) Когато законодателството на 
държавата-членка по пребиваване не 
предвижда осигуряване за 
самостоятелно заети лица срещу 
риск от безработица, безработното 
лице, посочено в първото и второто 
изречение на параграф 2, което е било 
осигурено в държавата-членка, 
където последно е осъществявало 
дейност като самостоятелно заето 
лице, получава обезщетения в 
съответствие със 
законодателството на последната 
държава-членка.
в) Въпреки това, работник, който не е 
пограничен работник и който е 
получавал обезщетения за сметка на 
компетентната институция на 
държавата-членка, на чието 
законодателство е бил подчинен, при 
завръщането си в държавата-членка 
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по пребиваване първо получава 
обезщетения в съответствие с член 
64, като получаването на 
обезщетения в съответствие с буква 
а) се спира за периода, през който той 
получава обезщетения съгласно 
законодателството, на което 
последно е бил подчинен.“

Or. en

Изменение 22
Sari Essayah

Предложение за регламент
Член 1 – точка 6
Регламент (ЕО) № 883/2004
Член 65 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. В член 65 параграф 5 се заменя със 
следния текст:

заличава се

„5. а) Освен ако в буква б) не е 
предвидено друго, безработното лице 
по първото и второто изречение на 
параграф 2 получава обезщетения в 
съответствие със 
законодателството на държавата-
членка по пребиваване, както ако 
спрямо него се е прилагало това 
законодателство по време на 
последната му дейност като наето 
или като самостоятелно заето лице. 
Тези обезщетения се предоставят от 
институцията по място на
пребиваване.
б) Когато законодателството на 
държавата-членка по пребиваване не 
предвижда осигуряване за 
самостоятелно заети лица срещу 
риск от безработица, безработното 
лице, посочено в първото и второто 
изречение на параграф 2, което е било 
осигурено в държавата-членка, 
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където последно е осъществявало 
дейност като самостоятелно заето 
лице, получава обезщетения в
съответствие със 
законодателството на последната 
държава-членка.
в) Въпреки това, работник, който не е 
пограничен работник и който е 
получавал обезщетения за сметка на 
компетентната институция на 
държавата-членка, на чието 
законодателство е бил подчинен, при 
завръщането си в държавата-членка 
по пребиваване първо получава 
обезщетения в съответствие с член 
64, като получаването на 
обезщетения в съответствие с буква 
а) се спира за периода, през който той 
получава обезщетения съгласно 
законодателството, на което 
последно е бил подчинен.“

Or. en

Изменение 23
Milan Cabrnoch, Siiri Oviir

Предложение за регламент
Член 1 – точка 6 а (нова)
Регламент (ЕО) № 883/2004 
Член 65 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

След член 65 се добавя следният член:
„Член 65а
Специални разпоредби за напълно 
безработни самостоятелно заети 
погранични работници, когато в 
държавата членка на пребиваване не 
съществува система за обезщетения 
за безработица, покриваща 
самостоятелно заетите лица.
1. Чрез дерогация от член 65 напълно 
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безработното лице, което като 
пограничен работник последно има 
завършени осигурителни периоди 
като самостоятелно заето лице или 
периоди на самостоятелна заетост, 
които се признават за целите на 
предоставянето на обезщетения за 
безработица и чиято държава членка 
на пребиваване е подала уведомление, 
че не съществува възможност за 
покриване на която и да било 
категория самостоятелно заети лица 
от системата за обезщетения за 
безработица в тази държава членка, 
се регистрира и се поставя  на 
разположение на службите по 
заетостта в държавата членка, в 
която е осъществявало последната си 
дейност като самостоятелно заето 
лице и непрекъснато спазва 
условията, предвидени в 
законодателството на последната 
държава членка, когато 
кандидатства за обезщетения.“ Като 
допълнителна стъпка напълно 
безработното лице може да се 
постави на разположение на 
службите по заетостта в държавата 
членка на пребиваване.
2. На безработното лице по смисъла 
на параграф 1 се предоставят 
обезщетения от държавата членка, 
на чието приложимо 
законодателство лицето последно е 
било подчинено.
3. Ако посоченото в параграф 1 лице 
не желае да се постави или да остане 
на разположение на службите по 
заетостта в държавата членка на 
последната си дейност, след като е 
било регистрирано там, а желае да 
търси работа в държавата-членка на 
пребиваване, разпоредбите на член 64 
се прилагат mutatis mutandis, с 
изключение на тези в член 64, 
параграф 1, буква а). Компетентната 
институция може да удължи 
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посочения в първото изречение на 
член 64, параграф 1, буква в) срок до 
края на периода, в който лицето има 
право на обезщетения.“

Or. en

Изменение 24
Sari Essayah

Предложение за регламент
Член 1 – точка 6 а (нова)
Регламент (ЕО) № 883/2004
Член 65 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

След член 65 се добавя следният член:
„Специални разпоредби за напълно 
безработни самостоятелно заети 
погранични работници, когато в 
държавата членка на пребиваване не 
съществува система за обезщетения 
за безработица, покриваща 
самостоятелно заетите лица.
1. Чрез дерогация от член 65 напълно 
безработното лице, което като 
пограничен работник последно има 
завършени осигурителни периоди 
като самостоятелно заето лице или 
периоди на самостоятелна заетост, 
които се признават за целите на 
предоставянето на обезщетения за 
безработица и чиято държава членка 
на пребиваване е подала уведомление, 
че не съществува възможност за 
покриване на която и да било 
категория самостоятелно заети лица 
от системата за обезщетения за 
безработица в тази държава членка, 
се регистрира и се поставя на 
разположение в службите по 
заетостта в държавата членка, в 
която е осъществявало последната си 
дейност като самостоятелно заето 
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лице и непрекъснато спазва 
условията, предвидени в 
законодателството на последната 
държава членка, когато 
кандидатства за обезщетения.“ Като 
допълнителна стъпка напълно 
безработното лице може да се 
постави на разположение на 
службите по заетостта в държавата 
членка на пребиваване.
2. На безработното лице по смисъла 
на параграф 1 се предоставят 
обезщетения от държавата членка, 
на чието приложимо 
законодателство то последно е било 
подчинено.
3. Ако посоченото в параграф 1 лице 
не желае да се постави или да остане 
на разположение на  службите по 
заетостта в държавата членка на 
последната си дейност, след като е 
било регистрирано там, а желае да 
търси работа в държавата членка на 
пребиваване, разпоредбите на член 64 
се прилагат mutatis mutandis, с 
изключение на тези в член 64, 
параграф 1, буква а). Компетентната 
институция може да удължи 
посочения в първото изречение на 
член 64, параграф 1, буква в) срок до 
края на периода, в който лицето има 
право на обезщетения.“

Or. en

Изменение 25
Milan Cabrnoch, Siiri Oviir

Предложение за регламент
Член 1 – точка 7 а (нова)
Регламент (ЕО) № 883/2004
Член 87 а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Добавя се следният член:
„Член 87а

Преходна разпоредба за прилагане на 
Регламент (ЕО) № xx/2012.
1. Ако в резултат на Регламент (ЕС) 
№ xx/2012 дадено лице попада в 
обхвата на законодателството на 
държава членка, различно от 
определеното в съответствие с дял ІІ 
на настоящия Регламент, приложимо 
преди...*, същото законодателство 
продължава да се прилага, докато 
съответното положение остава 
непроменено и във всеки случай за не 
повече от 10 години от...**, освен ако 
съответното лице поиска да попада в 
обхвата на законодателството, 
приложимо съгласно настоящия 
регламент, изменен от Регламент 
(ЕС) № xx/2012. Искането се подава в 
тримесечен срок, считано от...*** до 
компетентната институция на 
държавата членка на пребиваване, 
ако съответното лице попада в 
обхвата на законодателството, 
определено от настоящия регламент, 
изменен от Регламент (ЕС) № 
xx/2012. Ако искането е подадено след 
изтичане на посочения срок, 
промяната на приложимото 
законодателство настъпва на първия 
ден от следващия месец.
2. Не по-късно от втората 
календарна година след...*****, 
Административната комисия прави 
оценка на прилагането на 
разпоредбите, съдържащи се в член 
65а, и представя доклад за това. Въз 
основа на този доклад Европейската 
комисия може, по целесъобразност, 
да представя предложения за 
изменения на тези разпоредби.
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* ОВ Моля, въведете датата на 
влизане в сила на Регламент (ЕС) № 
xxx/2012
** ОВ Моля, въведете датата на 
влизане в сила на Регламент (ЕС) № 
xxx/2012
*** ОВ Моля, въведете датата на 
влизане в сила на Регламент (ЕС) № 
xxx/2012
**** ОВ Моля, въведете датата на 
влизане в сила на Регламент (ЕС) № 
xxx/2012
***** ОВ Моля, въведете датата на 
влизане в сила на Регламент (ЕС) № 
xxx/2012.“

Or. en

Изменение 26
Milan Cabrnoch, Siiri Oviir

Предложение за регламент
Член 2 – точка 2
Регламент (ЕО) № 987/2009 
Член 14 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. За целите на прилагането на член 13, 
параграф 1 от основния регламент лице, 
което „обичайно осъществява дейност 
като наето лице в две или повече 
държави-членки“, означава лице, което 
осъществява, едновременно или 
последователно, в полза на едно 
предприятие или работодател или 
различни предприятия и работодатели, 
една или няколко отделни дейности в 
две или повече държави-членки, с 
изключение на дейностите, които са 
незначителни по своето естество.

5. За целите на прилагането на член 13, 
параграф 1 от основния регламент лице, 
което „обичайно осъществява дейност 
като наето лице в две или повече 
държави членки“, означава лице, което 
осъществява, едновременно или 
последователно, в полза на едно 
предприятие или работодател или 
различни предприятия и работодатели, 
една или няколко отделни дейности в 
две или повече държави членки..

Or. en
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Изменение 27
Kinga Göncz

Предложение за регламент
Член 2 – точка 2
Регламент (ЕО) № 987/2009 
Член 14 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. За целите на прилагането на член 13, 
параграф 1 от основния регламент лице, 
което „обичайно осъществява дейност 
като наето лице в две или повече 
държави-членки“, означава лице, което 
осъществява, едновременно или 
последователно, в полза на едно 
предприятие или работодател или 
различни предприятия и работодатели, 
една или няколко отделни дейности в 
две или повече държави-членки, с 
изключение на дейностите, които са 
незначителни по своето естество.

5. За целите на прилагането на член 13, 
параграф 1 от основния регламент лице, 
което „обичайно осъществява дейност 
като наето лице в две или повече 
държави членки“, означава лице, което 
осъществява, едновременно или 
последователно, в полза на едно 
предприятие или работодател или 
различни предприятия и работодатели, 
една или няколко отделни дейности в 
две или повече държави членки, с 
изключение на дейностите, които са 
незначителни по своето естество - и 
които дейности също ясно се 
определят с участието на 
социалните партньори.

Or. en

Изменение 28
Milan Cabrnoch, Siiri Oviir

Предложение за регламент
Член 2 – точка 3 
Регламент (ЕО) № 987/2009
Член 14 – параграф 5а – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

В случая на членовете на самолетни 
екипажи, извършващи услуги по 
превоз на пътници и товари, за 
„седалище или място на дейност“, 
съгласно определението в дял ІІ от 

За целите на член 13, параграф 1 от 
основния регламент, нает член на 
самолетен екипаж, който обичайно 
извършва пътнически или товарни 
въздухоплавателни услуги в две или 
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основния регламент, се приема 
„основната база“, съгласно 
определението в приложение III към 
Регламент (ЕИО) № 3922/91 на Съвета
относно хармонизирането на 
техническите изисквания и 
административните процедури в 
областта на гражданското 
въздухоплаване.“

повече държави членки, е подчинен на 
законодателството на държавата 
членка, където се намира „основната 
база“, съгласно определението в 
приложение ІІІ към Регламент (ЕИО) № 
3922/91 на Съвета.

Or. en

Изменение 29
Thomas Mann

Предложение за регламент
Член 2 – точка 3
Регламент (ЕО) № 987/2009
Член 14 a – параграф 5 а – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

В случая на членовете на самолетни 
екипажи, извършващи услуги по превоз 
на пътници и товари, за „седалище или 
място на дейност“, съгласно 
определението в дял ІІ от основния 
регламент, се приема „основната база“, 
съгласно определението в приложение 
III към Регламент (ЕИО) № 3922/91 на 
Съвета относно хармонизирането на 
техническите изисквания и 
административните процедури в 
областта на гражданското 
въздухоплаване.

Членовете на самолетни екипажи, 
извършващи услуги по превоз на 
пътници и товари, попадат в обхвата 
на законодателството на държавата 
членка, в която се намира тяхната 
„основна база“, според определението
за нея, съдържащо се в приложение III 
към Регламент (ЕИО) № 3922/91 на 
Съвета относно хармонизирането на 
техническите изисквания и 
административните процедури в 
областта на гражданското 
въздухоплаване. В техния случай за
„седалище или място на дейност“, 
съгласно определението в дял ІІ от 
основния регламент, се приема също и 
„основната база“, съгласно 
определението в приложение III към 
Регламент (ЕИО) № 3922/91 на Съвета 
относно хармонизирането на 
техническите изисквания и 
административните процедури в 
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областта на гражданското 
въздухоплаване.

Or. de

Изменение 30
Milan Cabrnoch, Siiri Oviir

Предложение за регламент
Член 2 – точка 3 а (нова)
Регламент (ЕО) № 987/2009 
Член 14 - параграф 5 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a) В член 14 се добавя следният 
параграф 5б:
„5б. За целите на определянето на 
приложимото законодателство 
съгласно член 13 от основния 
регламент не се вземат предвид 
незначителните дейности. В тези 
случаи член 16 от регламента за 
изпълнение се прилага mutatis 
mutandis.“

Or. en

Изменение 31
Milan Cabrnoch, Siiri Oviir

Предложение за регламент
Член 2 – точка 5 а (нова)
Регламент (ЕО) № 987/2009 
Член 55 - параграф 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. В член 55, параграф 1, първото 
изречение се заменя със следното:
1. „За да попадне в обхвата на член 64 
или член 65а от основния регламент, 
безработно лице, което възнамерява да 
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отиде в друга държава-членка, 
информира компетентната 
институция преди заминаването си и 
изисква документ, удостоверяващ, че 
то запазва правото си на обезщетения 
съгласно условията, предвидени в 
член 64, параграф 1, буква б) от 
основния регламент.“

Or. en

Изменение 32
Milan Cabrnoch, Siiri Oviir

Предложение за регламент
Член 2 – точка 6
Регламент (ЕО) № 987/2009 
Член 55 - параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Параграфи 1—6 се прилагат mutatis 
mutandis по отношение на лицата, 
посочени в член 65, параграф 5, буква 
б) от основния регламент, с изключение 
на параграф 1, буква в) от настоящия 
член.

7. Параграфи 2—6 се прилагат mutatis 
mutandis за случая, който попада в 
обхвата на член 65а, параграф 3 от 
основния регламент.

Or. en

Изменение 33
Milan Cabrnoch, Siiri Oviir

Предложение за регламент
Член 2 – точка 6 а (нова)
Регламент (ЕО) № 987/2009 
Член 56 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. В член 56, параграф 1 се заменя със 
следния текст:
„Когато безработното лице реши, в 
съответствие с член 65, параграф 2 
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или член 65а, параграф 1 от основния 
регламент, да се постави на 
разположение и на службите по 
заетостта в държавата членка, 
която не предоставя обезщетенията, 
като се регистрира там като лице, 
търсещо работа, то информира 
институцията и службите по 
заетостта в държавата-членка, 
която предоставя обезщетенията.
По искане на службите по заетостта 
на държавата членка, която не 
предоставя обезщетенията, 
службите по заетостта в 
предоставящата обезщетенията 
държава членка изпращат 
съответната информация относно 
регистрацията на безработното лице 
и неговото търсене на работа.“

Or. en

Изменение 34
Ria Oomen-Ruijten

Предложение за регламент
Приложение – точка 2 – подточка -i) (нова)
Регламент (ЕО) № 883/2004
Приложение ХІ – раздел „Нидерландия“ – точка 1 е – тире 8 (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

-i) В точка 1 е) се добавя следното 
тире:
„– наследствени пенсии, изплащани 
съгласно пенсионна схема, установена 
от държавата или от колективно 
споразумение между работодателите 
и работниците.“

Or. nl


