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PR_COD_1am

Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
мнозинство от подадените гласове

**I Процедура на сътрудничество (първо четене)
мнозинство от подадените гласове

**II Процедура на сътрудничество (второ четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на общата 
позиция
мнозинство от всички членове на Парламента за отхвърляне 
или изменение на общата позиция

*** Одобрение
мнозинство от всички членове на Парламента, освен в 
случаите по членове 105, 107, 161 и 300 от Договора за ЕО и 
член 7 от Договора за ЕС

***I Процедура на съвместно вземане на решение (първо четене)
мнозинство от подадените гласове

***II Процедура на съвместно вземане на решение (второ четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на общата 
позиция
мнозинство от всички членове на Парламента за отхвърляне 
или изменение на общата позиция

***III Процедура на съвместно вземане на решение (трето четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на 
съвместния проект

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено 
от Комисията.)

Изменения на законодателен текст

Измененията, внесени от Парламента, се обозначават в получер курсив.
В случай на акт за изменение, дословно възпроизведените части от 
съществуваща разпоредба, която Парламентът желае да измени, а 
Комисията не е променила, се отбелязват с получер шрифт. Евентуални 
заличавания, които засягат такива пасажи, се обозначават по следния 
начин: [...]. Отбелязването в курсив е предназначено за съответните 
специализирани отдели и се отнася до частите от законодателния текст,
за които е предложено изменение с цел изготвяне на окончателния 
текст (например очевидно грешни или липсващи части в дадена езикова 
версия). Поправките от този вид подлежат на съгласуване между 
съответните служби.
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета 
относно за изменение на Директива 2002/15/ЕО за организацията на работното 
време на лицата, извършващи транспортни дейности в автомобилния транспорт
(COM(2008)0650 – C6-0354/2008 – 2008/0195(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до 
Съвета (COM(2008)0650),

– като взе предвид член 251, параграф 2 и членове 71 и 137, параграф 2 от Договора за 
ЕО, съгласно които предложението му е представено от Комисията (C6-0354/2009),

– като взе предвид съобщението на Комисията до Европейския парламент и Съвета, 
озаглавено „Последствия от влизането в сила на Договора от Лисабон за 
междуинституционалните механизми за вземане на решения, които са в ход“ 
(СОМ(2009)0665),

– като взе предвид член 294, параграф 3 и членове 91 и 153, параграф 3 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз, 

– като взе предвид член 55 от своя Правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по заетост и социални въпроси и 
становището на комисията по транспорт и туризъм (A7-0000/2009),

1. приема на първо четене позицията, изложена по-долу;

2. призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе 
съществени изменения в своето предложение или да го замени с друг текст;

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента на Съвета, на 
Комисията и на националните парламенти.

Изменение 1

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4a) Европейският парламент съзнава 
съществуването на фалшива 
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самостоятелна заетост на пазара на 
труда, която се отразява 
отрицателно върху условията на 
конкуренция на територията на 
Съюза, независимо от сектора на 
икономиката. Затова той изразява 
убеденост, че за справяне с този 
феномен е необходимо да се 
предприемат действия на равнище 
ЕС.

Or. en

Изменение 2

Предложение за директива - акт за изменение
Съображение 4 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4б) Парламентът предлага 
Комисията и държавите-членки да 
обмислят възможността за обмен и 
внимателно проучване на най-
добрите практики в държавите-
членки относно начините за 
идентифициране и премахване на 
фалшивата самостоятелна заетост.

Or. en

Изменение 3

Предложение за директива - акт за изменение
Съображение 4 в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4в) Съгласно Регламент (ЕО) № 
1071/2009 на Европейския парламент 
и на Съвета от 21 октомври 2009 
година за установяване на общи 
правила относно условията, които 
трябва да бъдат спазени за 
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упражняване на професията 
автомобилен превозвач и за отмяна 
на Директива 96/26/ЕО на Съвета1, 
самостоятелно заетите водачи 
трябва да отговарят на цял набор от 
изисквания, за да могат да 
осъществяват дейността си.
1OВ L 300, 14.11.2009 г.,стр. 51.

Or. en

Изменение 4

Предложение за директива - акт за изменение
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Опитът от транспонирането на 
Директива 2002/15/ЕО, консултациите 
със заинтересованите страни, няколко 
изследвания и извършената оценка на 
въздействието разкриха проблеми, 
свързани с еднаквото прилагане на 
правилата за работното време, лошата 
дисциплина на спазване и слабите 
режими на прилагане в държавите-
членки.

(5) Опитът от транспонирането на 
Директива 2002/15/ЕО, консултациите 
със заинтересованите страни, няколко 
изследвания и извършената оценка на 
въздействието разкриха проблеми, 
свързани с еднаквото прилагане на 
правилата за работното време, лошата 
дисциплина на спазване и слабите 
режими на прилагане в някои държави-
членки.

Or. en

Изменение 5

Предложение за директива - акт за изменение
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 изключени от приложното поле на 
Директива 2002/15/ЕО. Това все пак 
следва да не засяга правото на 
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държавите-членки да прилагат 
разпоредбите на настоящата 
директива по отношение на такива 
водачи.

Or. en

Изменение 6

Предложение за директива - акт за изменение
Съображение 8 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8a) Всички водачи, транспортни 
работници и самостоятелно заети 
водачи са обхванати от приложното 
поле на Регламент (ЕО) № 561/2006  за 
хармонизиране на някои разпоредби 
от социалното законодателство, 
свързани с автомобилния транспорт1. 
От общ интерес е тези правила 
относно времето за управление и 
периодите на почивка на всички 
водачи да бъдат прилагани по 
подходящ начин и тяхното прилагане 
да се контролира ефикасно.

Or. en

Изменение 7

Предложение за директива - акт за изменение
Съображение 8 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8б) С цел повишаване на 
безопасността на пътя и поради 
промените в структурата на превоза 
следва да се обмисли разширяване на 

                                               
1 OВ L 102, 11.4.2006 г.,стр. 1.
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приложното поле на Регламент (ЕО) 
№ 561/2006, за да обхване водачите на 
превозни средства с максимална маса 
не повече от 3,5 тона.

Or. en

Изменение 8

Предложение за директива - акт за изменение
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 правилно във всички 
държави-членки, бъде прилагано 
еднакво към всички участници и бъде 
контролирано редовно и ефикасно, и че 
за нарушенията бъдат налагани 
санкции.

Or. en

Изменение 9

Предложение за директива - акт за изменение
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. Приносът на 
социалните партньори по отношение 
на мониторинга на спазването и 
прилагането следва да не бъде 
пренебрегван.

Or. en
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Изменение 10

Предложение за директива - акт за изменение
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, работещи за
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.

Or. en

Изменение 11

Предложение за директива - акт за изменение
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):

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

Or. en

Изменение 12

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) буква д) се заличава. в) буква д) се заменя със следния 
текст:

"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 Общността, 
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 
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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 седмична 
почивка и 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 
директива;"

Or. en

Изменение 13

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 6
Директива 2002/15/ЕО
Член 11a – 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 

(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 
прилагането на директивата, разполагат 
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директивата, разполагат с нужния брой 
квалифицирани инспектори и 
предприемат всички необходими мерки.

с квалифициран персонал и 
предприемат всички необходими мерки.

Or. en

Изменение 14

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(2) Държавите-членки съобщават на 
Комисията подробности за установените 
мерки за мониторинг и контрол, в 
съответствие с разпоредбите, 
посочени в член 13.

Or. en

Изменение 15

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 6
Директива 2002/15/ЕО
Член 11a – параграф 4 – буква a

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) 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 мерки за обмен на 
информация, подобряване на достъпа до 
информация и насърчаването на добри 
практики за спазването на правилата за 
работното време;

Or. en



PE431.059v01*00 14/15 PR\799946BG.doc

BG

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

І. Директива 2002/15/EО на Европейския парламент и на Съвета за организацията 
на работното време на лицата, извършващи транспортни дейности в 
автомобилния транспорт

Директива 2002/15/EО на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2002 г., влязла 
в сила на 23 март 2005 г., беше важна стъпка в опазването на здравето и сигурността на 
транспортните работници в сектора на автомобилния транспорт. Тя представлява lex 
specialis по отношение на общата Директива за работното време (Директива 
2003/88/ЕО) и допълва Регламент (ЕО) № 561/2006 (ОВ L 102 от 11.4.2006 г.), който 
определя общи правила относно времето за управление и периодите за почивка на 
водачите. 

Европейската комисия, в съответствие с разпоредбите на Директива 2002/15/ЕО и във 
връзка с предвижданото й прилагане и за самостоятелно заетите водачи, считано от 23 
март 2009 г., представи на Европейския парламент и на Съвета доклад (CΟΜ (2007) 266 
окончателен), в който представя вероятните последици от включването или 
изключването на самостоятелно заетите водачи от обхвата на директивата.
В доклада се оценяват също резултатите от прилагането на разпоредбите относно 
нощната работа. Изследват се също и по-общо резултатите от прилагането на 
директивата във връзка с безопасността по пътищата, правилата на конкуренцията, 
структурата на професията и социалните аспекти.

Беше отчетено, че:

a) Не е от решаващо значение да се включат и самостоятелно заетите водачи в обхвата 
на директивата. 
б) Разграничението между самостоятелно заети водачи и транспортни работници е 
неясно, в резултат на което се увеличава рискът от поява на "фалшиви самостоятелно 
заети водачи", които, за да не попадат в обхвата на директивата, не са обвързани с 
трудов договор с един работодател, но не могат да имат правоотношения с много 
клиенти.
в) Що се отнася до нощната работа, Комисията стига до заключението, че не се налага 
изменение или по-нататъшно хармонизиране на разпоредбите, стига да се измени 
определението за нощна работа (член 3, буква и) от Директива 2002/15/ЕО), защото 
действащата формулировка включва и много малките, дори няколкоминутни, периоди 
нощна работа.
Според Комисията, разпоредбата е икономически и социално несъразмерна и ненужна.

IΙ. Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за 
изменение на Директива 2002/15/ЕО за организацията на работното време на 
лицата, извършващи транспортни дейности в автомобилния транспорт 
(CΟΜ(2008)650)

След консултации със заинтересованите страни и оценка на въздействието, така че да 
се избегне ненужно административно бреме и същевременно да се осъществи напредък 
за постигане на целите на транспортната политика на Общността, се счита, че по-добро 
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и постижимо политическо решение е разглежданото предложение за изменение на 
Директива 2002/15/ЕО. Според Комисията, не се променя общата цел на директивата, 
или по-точно здравната и социалната защита на работниците в автомобилния 
транспорт, и се намалява нарушаването на конкуренцията, както и административните 
и финансови разходи за държавите-членки.

Предложения:

a) Изясняване на обхвата на директивата

- Изключване на истинските самостоятелно заети транспортни работници (заличаване 
на член 3, буква д); 
- Прилагане за всички транспортни работници, и за онези, които нямат свободата да 
организират професионалните си действия, т.е. "фалшивите" самостоятелно заети 
водачи (член 2, параграф 1 и член 3, буква г);
- Заличаване на определението за работно време за самостоятелно заетите водачи и 
добавяне на по-точно определение за "транспортни работници". 

б) Нощна работа (член 3, буква и)

- Предлага се приложимо според Комисията определение за нощна работа, като се 
въвежда отново минимално работно време от 2 часа в определението за нощна работа.

в) Прилагане

- Член 11а (нов) въвежда общи принципи с цел осигуряване на повече прозрачност и 
ефективност на националните режими за прилагане.
- Предлага се по-тясно сътрудничество между правоприлагащите органи на държавите-
членки.
- Предлага се също подкрепа от страна на Комисията за улесняване на диалога между 
заинтересованите страни. 

ΙΙΙ. Позиция на Европейския парламент

- Докладчикът, освен структурните изменения с цел осъвременяване, признава, че 
съществува опасност от поява на "фалшиви" самостоятелно заети работници като общ 
проблем на пазара на труда и че към него трябва да се подходи по съответния начин. 
- Докладчикът изразява убеждението си, че регламентът относно работното време на 
самостоятелно заети работници ще бъде безпрецедентен и че законодателството в тази 
посока би имало значителни последици.
- Докладчикът счита за непропорционално за постигане целите на директивата 
установяването на системи за обмен на информация.
- Докладчикът изисква облекчаване и подобряване на достъпа до информация относно 
социалното законодателство в областта на автомобилния транспорт.


