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Изменения 19
Mathieu Grosch, Anne Jensen

Предложение за директива
Съображение 1 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменения

(1a) Транспортните работници, 
които не попадат в обхвата на 
приложението относно времето за 
управление и почивка на Регламент 
(ЕО) № 561/2006 следва да попадат в 
обхвата на приложение на 
настоящата директива.

Or. en

Обосновка

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

Изменения 20
Corien Wortmann-Kool

Предложение за директива
Съображение 4 а (ново) 

Текст, предложен от Комисията Изменения

(4a) Призовава Комисията и 
държавите-членки да обмислят 
възможността за обмен и 
внимателно проучване на най-
добрите практики в държавите-
членки относно начините за 
разкриване и преустановяване на 
фалшивата самостоятелна заетост.

Or. en
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Изменения 21
Silvia -Adriana Ţicău

Предложение за директива
Съображение 6 

Текст, предложен от Комисията Изменения

(6) Като следствие от разликите при 
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.

(6) Като следствие от разликите при 
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, 
засегната е безопасността на 
движението  и безопасността и 
здравето на водачите са застрашени.

Or. ro

Обосновка

Важно е да се намали броя на пътнотранспортните произшествия чрез съобразяване 
с минималните стандарти за работното време. 

Изменения 22
Saïd El Khadraoui

Предложение за директива
Съображение 7 

Текст, предложен от Комисията Изменения

(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) Самостоятелно заетите водачи 
следва да бъдат включени в приложното 
поле на Директива 2002/15/ЕО.

Or. en

Обосновка

Самостоятелно заетите водачи следва да бъдат обхванати от разпоредбите за 
работното време и следователно следва да попадат в обхвата на настоящата 
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директива.

Изменения 23
Silvia -Adriana Ţicău

Предложение за директива
Съображение 8 

Текст, предложен от Комисията Изменения

(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)  Държавите-членки следва да 
организират постоянни 
информационни и осведомителни 
кампании за водачи относно
неблагоприятните последствия за 
пътната безопасност, причинени от 
прекалено дългото работно време, 
недостатъчната почивка или накъсания 
ритъм на работа.

Or. ro

Обосновка

Намаляването на броя на пътнотранспортните произшествия и подобряването на 
безопасността на движението изисква постоянна информация, предоставяне на 
съвети и инициативи за осведомяване, които да бъдат организирани от органите по 
безопасност на движението и да бъдат предназначени за всички участници в 
движението. 

Изменения 24
Hella Ranner

Предложение за директива
Съображение 8 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменения

(8a) Предвид факта, че по отношение 
на времето за управление и периодите 
за почивка и свързаната с тях 
безопасност на движението по 
пътищата водачите, транспортните 
работници и самостоятелно заетите 
водачи вече са обхванати от 
Регламент (ЕО) № 561/2006, следва да 
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се изясни, че разпоредбите относно 
организацията на работното време 
на лицата, извършващи транспортни 
дейности в автомобилния 
транспорт, се отнасят на първо 
място до защитата на 
транспортните работници.

Or. de

Обосновка

Целта е да се изясни, че всички водачи вече са обхванати от разпоредбите относно 
времето за управление и периодите за почивка (Регламент (ЕО) № 561/2006) и че  
Директива 2002/15/EО  се отнася до защитата на работниците.

Изменения 25
Corien Wortmann-Kool

Предложение за директива
Съображение 8 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменения

(8б) Всички водачи, транспортни 
работници и самостоятелно заети 
водачи попадат в обхвата на 
приложение на  Регламент (ЕО) № 
561/2006 за хармонизиране на някои 
разпоредби от социалното 
законодателство, свързани с 
автомобилния транспорт. От общ 
интерес е правилата относно 
времето за управление и периодите на 
почивка да бъдат прилагани по 
подходящ начин спрямо всички водачи 
и тяхното прилагане да се 
контролира ефикасно.

Or. en
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Изменения 26
Saïd El Khadraoui

Предложение за директива
Съображение 12 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменения

(12a) Желателно е да се прибегне до 
употребата на различни приложения 
на ИКТ, с оглед свеждане до минимум 
на административната тежест във 
връзка с настоящата директива и с 
цел адаптиране на прилагането към 
технологичния напредък. 

Or. en

Обосновка

Новите технологии могат да бъдат полезни за намаляване на административните 
тежести, както и за улесняване на прилагането. 

Изменения 27
Saïd El Khadraoui, Jörg Leichtfried

Предложение за директива
Съображение 12 в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменения

(12в) За да се подобри допълнително 
безопасността на движението по 
пътищата, следва 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, по-
конкретно спрямо пътните превозни   
средства под 3,5 тона, използвани за 
професионални цели. 

Or. en
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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, и  в обхвата на 
Директива 2002/15/EО. 

Изменения 28
Saïd El Khadraoui

Предложение за директива
Съображение 12 г (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменения

12г) За да се избегне налагането на 
ненужни административни тежести 
върху самостоятелно заетите 
водачи, изглежда уместно 
самостоятелно заетите водачи да 
ограничат задължението си да се 
отчитат до отчет, изготвен чрез 
използването на тахограф. 

Or. en

Изменения 29
Saïd El Khadraoui

Предложение за директива
Съображение 12 д (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменения

12д) Несъобразяването с 
определенията, съдържащи се в член 
3, параграф г) на настоящата 
директива, следва да се счита за най-
сериозно нарушение в съответствие с 
разпоредбите на Регламент (ЕО) № 
1071/2009.

Or. en
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Обосновка

За да се гарантира лоялна конкуренция, горепосоченото следва да се счита за най-
сериозно нарушение на разпоредбите, съдържащи се в Регламент (ЕО) 1071/2009 за 
установяване на общи правила относно условията, които трябва да бъдат спазени за 
упражняване на професията автомобилен превозвач. 

Изменения 30
Mathieu Grosch, Anne Jensen

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

Текст, предложен от Комисията Изменения

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, определени в 
член 3, буква г), наети на работа в 
предприятия, установени в държава-
членка, които вземат участие в дейности 
в автомобилния транспорт, и за тези, 
обхванати от Споразумението AETR.

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

Or. en

Обосновка

Фактът, че някои от транспортните работници не попадат в обхвата на 
приложението на Регламент (ЕО) № 561/2006/ЕО относно времето за управление и 
периодите за почивка и също така не попадат 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.
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Изменения 31
Mathieu Grosch, Anne Jensen

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

Текст, предложен от Комисията Изменения

(aa) Към член 2 се добавя нов параграф 
1а, както следва:  
1а. Най-късно две години след 
прилагането на настоящата 
директива Комисията представя на 
Европейския парламент и на Съвета 
доклад, в който се анализират 
последствията от настоящата 
директива за транспортните 
работници и за самостоятелно 
заетите водачи по отношение на 
безопасността на движението, 
условията за конкуренция, 
структурата на професията, както и 
социалните аспекти.

Or. en

Обосновка

Междинни проучвания показаха  под 1 %  участие на самостоятелно заети водачи в 
пътнотранспортни произшествия. По тази причина съществува необходимост от 
анализ на последствията от настоящата директива и ролята на самостоятелно 
заетите водачи по отношение на безопасността на движението, въпросите на 
конкуренцията и социалните аспекти. 

Изменения 32
Saïd El Khadraoui

Предложение за директива
Член 1 - точка 2 - буква a
Директива 2002/15/EО
Член 3 – буква a - алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменения

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

a) в буква а) 2, първото изречение се 
изменя, както следва:
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2. по отношение на самостоятелно 
заетите водачи се прилага същото 
определение за времето от началото 
до края на работа – включително 
фиксиран период работно време, 
изчислен за точки iv) и v) взети 
заедно, 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. 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 точки iv и v. Точка 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.    

Изменения 33
Mathieu Grosch, Anne Jensen

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

Текст, предложен от Комисията Изменения

„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:

заличава се

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

Or. en

Обосновка

Проблемът с „фалшиво“ самостоятелно заетите водачи е въпрос, който може да се  
контролира единствено от държавите-членки, поради което е необходим регламент 
на европейско равнище.

Изменения 34
Eva Lichtenberger

Предложение за директива
Член 1 - точка 2 - буква г a (нова)
Директива 2002/15/EО
Член 3 – буква з

Текст, предложен от Комисията Изменения

га) буква з) се изменя, както следва:
"з) „нощно време“ означава периодът 
между 00:00  и 06:00 ч.;"

Or. en

Обосновка

В редица държави-членки за транспортните работници работният ден приключва в 
22 ч. и 8 часа нощен труд отговарят по-добре на нощния ритъм на човешката физика. 

Изменения 35
Mathieu Grosch

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

Текст, предложен от Комисията Изменения

и)„нощна работа“ е работа през 
работен период, включващ поне 2 

заличава се
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работни часа, извършвана през 
нощното време.“

Or. en

Обосновка

Съществуващото вече определение за нощен труд в Директивата за работното време 
2002/15 е много по-ясно и в по-голяма степен се избягва злоупотреба, отколкото при 
представеното от Комисията предложение.

Изменения 36
Saïd El Khadraoui

Предложение за директива
Член 1 - точка  5 a (нова)
Директива 2002/15/EО
Член 9 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменения

(5a) Член 9, параграф б) се изменя, 
както следва: 

б) без да се засяга член 2, параграф 1, 
работното време на транспортните 
работници се отчита. Отчетите се 
пазят за минимален период от две 
години след края на  периода, за който 
се отнасят.  Работодателите са 
отговорни за отчитането на 
работното време на транспортните 
работници.  При поискване 
работодателите предоставят на 
транспортните работници 
екземпляр от отчета на 
изработените часове. 

Or. en

Обосновка

Настоящето изменение обхваща единствено работниците. Те следва да притежават 
отчети на всички дейности, обхванати от настоящата директива.
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Изменения 37
Saïd El Khadraoui

Предложение за директива
Член 1 - точка 5 б (нова)
Директива 2002/15/EО
Член 9 – буква в (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменения

5б) Към член 9 се добавя следната 
буква в):
в) работното време на 
самостоятелно заетите водачи се 
отчита в съответствие с 
разпоредбите на член 14, параграф 2 и 
член 15, параграф 3 на Регламент 
(ЕИО) №3821/85.

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 отчетени 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 отчети да се запазят за срок от 365 дни. Следователно за целите на 
прилагането на директивата и проверката на работното време на самостоятелно 
заетите водачи е необходимо да се изиска от самостоятелно заетите водачи да 
отчитат и съхраняват на отделен лист работното си време. Това би създало 
излишна административна тежест.

Изменения 38
Saïd El Khadraoui

Предложение за директива
Член 1 - точка 5 в (нова)
Директива 2002/15/EО
Член 10 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменения

5в) Добавя се следният член 10а: 
Член 10а:
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Отговорност на транспортните 
предприятия
Предприятията, изпращачите, 
спедиторите, туроператорите, 
основните изпълнители, 
подизпълнителите и агенциите за 
наемане на водачи гарантират, че 
лицата, извършващи транспортни 
дейности в автомобилния 
транспорт, спазват изцяло 
разпоредбите на настоящата 
директива.

Or. en

Обосновка

С цел постигане на съгласуваност с член 10 на Регламент (ЕО) 561/2006 
„отговорност на транспортните предприятия“, цялата транспортна верига следва 
да е отговорна за постигането на съответствие с изискванията на настоящата 
директива.  

Изменения 39
Corien Wortmann-Kool

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

Текст, предложен от Комисията Изменения

(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, 
недискриминиращ 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.

Or. en
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Изменения 40
Eva Lichtenberger

Предложение за директива
Член 1 - точка 6 - точка 1 a (нова)
Директива 2002/15/EО
Член 11 a – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменения

(1a) Държавите-членки, въз основа на 
Регламент (ЕИО) № 3821/85, 
включват употребата на цифров 
тахограф и към свързани с превозното 
средство дейности, които имат 
отношение към  работното време, 
като товарене и разтоварване на 
превозното средство и други 
дейности.  

Or. en

Обосновка

Цифровият тахограф е не само добро и надеждно средство за контролиране на 
времето за управление и почивка, скоростта и т.н. , но и за контролиране на 
свързаното с превозното средство работно време/дейности на транспортните 
работници.   


