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КРАТКА ОБОСНОВКА

Предложението на Комисията

Директива 2002/15/ЕО урежда работното време на лицата, извършващи транспортни 
дейности в автомобилния транспорт. Тя засяга на първо място наетите от предприятия 
транспортни работници, но от 23 март 2009 г. ще засяга и самостоятелно заети водачи, 
които извършват дейност като самостоятелни предприемачи. Съдържащите се в тази 
директива условия за работното време са в допълнение към разпоредбите, засягащи 
времето за управление и периодите за почивка на лицата, извършващи транспортни 
дейности в автомобилния транспорт, заложени в Регламент 561/1006 (по-рано 3820/85).

Разликата между транспортните работници и самостоятелно заетите водачи доведе до 
проблеми на практика поради появата на така наречените „привидно“ самостоятелно 
заети водачи. Това са лица, които формално са регистрирани като самостоятелно заети 
предприемачи, но в действителност изпълняват тази дейност за само едно друго 
предприятие.

За да реши този проблем, Комисията предлага определението за „транспортен 
работник“ да бъде променено така, че да включва и „привидно“ самостоятелните 
водачи като лица, които:
- не могат да организират свободно дейностите си, или
- чийто доход не зависи пряко от печалбата;
- които не могат да работят с различни клиенти.
Комисията стига до заключението, че не е разумно в приложното поле на директивата 
да попадат и действително самостоятелно заетите водачи.

На второ място Комисията предлага различно определение на понятието „нощна 
работа“. Съгласно Директива 2002/15 „нощен период“ е период не по-малък от четири 
часа, определен от националното законодателство, между 00.00 ч. и 07.00 ч. „Нощна 
работа“ понастоящем се определя като всека работа, независимо дали с кратка или 
дълга продължителност, която се извършва през този период. Комисията предлага 
работата да се определя като нощна работа, само ако действително през този период се 
извършва дейност с продължителност не по-малко от два часа.

На трето място Комисията предлага да се добави нов член относно прилагането. Тук 
трябва да се има предвид, че прилагането на правилата за работното време в страната 
на установяване се следи от съответния компетентен контролен орган в тази страна, а 
не като част от пътния контрол, който може да се извършва и в други държави-членки.

Становище и изменения на докладчика

Докладчикът подкрепя гледището на Комисията, че привидно самостоятелно заетите 
водачи представляват проблем и следва да се третират като работници с ограничения 
върху работното време. Във връзка с това докладчикът също подкрепя едно по-ясно 
определение на „работник“, така че то да включва привидно самостоятелно заетите 
транспортни работници. Докладчикът също така счита, че обхватът на директивата 
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следва да включва и самостоятелно заетите транспортни работници, като при нейното 
прилагане и изпълнение следва да се отчита специфичният характер на самостоятелно 
заетите работници.

Проблемът в крайна сметка е, че работното време не се оценява и контролира за всички 
по еднакъв начин, а продължителността на работата влияе върху равнището на умора 
на водача, независимо дали е назначен работник или самостоятелно заето лице. Във 
връзка с това по-радикално решение на този проблем би било да се създадат и прилагат 
правила относно работното време за всички, които носят професионална отговорност за 
управлението на тежкотоварни превозни средства по публичните пътища.

Освен времето за управление и периодите на почивка, компетентните контролни 
органи следва да наблюдават също дейностите на самостоятелно заетите лица, които 
ясно биха могли да се определят като работа. Най-очевидната дейност е товаренето и 
разтоварването. В допълнение докладчикът предлага към наблюдаваното работно 
време да се добави определен период от време, който обхваща други дейности, които са 
пряко свързани с конкретното пътуване.

Докладчикът изисква от Комисията да обмисли по какъв начин свързаните с 
изпълнението на директивата административни тежести могат да се сведат до 
минимум, включително посредством използването на приложения на интелигентните 
транспортни системи (ИТС) .

По отношение на изпълнението, обменът на информация между държавите-членки 
трябва да се подобри и опрости. Докладчикът изисква от Комисията да проучи доколко 
приложенията на информационните и комуникационни технологии (ИКТ) са 
подходящи за тази цел и биха могли в крайна сметка да доведат до европейска система 
за обмен на информация. Можем да разгледаме за пример Информационната система за 
вътрешния пазар (IMI), която се използва за прилагане и изпълнение на 
законодателството относно вътрешния пазар. Това би могло в бъдеще да доведе до 
възможността пътни проверки на работното време да се извършват също така в друга 
държава-членка.

Докладчикът отбелязва също така, че за прилагането на работното време трябва да се 
определят конкретни цели. Държавите-членки следва да организират система от 
подходящи и редовни ежегодни проверки на представителна извадка от всички лица, 
които извършват пътно-транспортни дейности, аналогично на проверките на периодите 
за управление и почивка. Докладчикът също така счита, че резултатите от тези 
организирани проверки следва да бъдат обединени под формата на статистики, които 
държавите-членки да предоставят на всеки две години на Комисията.

Докладчикът също така е на мнение, че Комисията следва да разгледа въпроса дали 
социалното законодателство следва да се прилага във всички случаи на пътен 
транспорт, например включително за превозни средства под 3,5 тона, използвани за 
осъществяване на стопанска дейност. Все пак, докладчикът счита, че това не е въпрос, 
който следва да се реши в контекста на настоящата директива.
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Докладчикът подкрепя Комисията относно изменението на определението на понятието 
„нощна работа“, но също така предлага да бъде изменено и определението за „нощно 
време“. Определянето на „нощното време“ като целия период между 00.00 ч. и 06.00 ч. 
премахва разликите между държавите-членки и гарантира съответна почивка през 
нощта.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по транспорт и туризъм приканва водещата комисия по заетост и социални 
въпроси да включи в доклада си следните изменения:

Изменение 1

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.

заличава се

Or. nl

Обосновка

Самостоятелно заетите лица следва да бъдат обхванати от работното време и във 
връзка с това следва да попадат в обхвата на настоящата директива.

Изменение 2

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 12 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12а) Желателно е да се прибегне до 
употребата на различни приложения 
на ИТС с оглед на свеждане до 
минимум на административните 
тежести във връзка с настоящата 
директива. 
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Or. nl

Изменение 3

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 12 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12б) 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. nl

Изменение 4

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 12 в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12в) С цел допълнително подобряване 
на сигурността по пътищата трябва 
да се разгледа въпросът дали, в 
дългосрочен план, социалното 
законодателство следва да се прилага 
за всички случаи на пътен транспорт, 
например включително за превозни 
средства под 3,5 тона, използвани за 
осъществяване на стопанска 
дейност.

Or. nl
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Изменение 5

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 14 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Изменение 6

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) параграф 1 се заменя със следния 
текст:

a) параграф 1 се заменя със следния 
текст:

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, обхванати от 
Регламент (ЕО) № 561/2006 или, ако 
това е невъзможно, от Споразумението 
AETR и за самостоятелно заетите 
водачи, както е определено в член 3, 
буква д).

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

Or. nl
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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 7

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – параграф 2 – буква a
Директива 2002/15/EО
Член 3 – буква a – алинея 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 случай че водачите са на свободна 
практика, се използва същото 
определение за времето от началото 
до края на работа – включително 
фиксиран период работно време, 
изчислен за точки iii), iv) и v) взети 
заедно, през което през което 
свободнопрактикуващият 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. nl

Обосновка

С оглед намаляване на административните тежести за самостоятелно заетите 
водачи, те могат да изчислят фиксиран период работно време за дейностите, 
посочени в точки iii), iv) и v).
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Изменение 8

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – параграф 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 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 или

ii. чийто доход не зависи пряко от 
печалбата;

ii. чийто доход не зависи пряко от 
печалбата, 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. nl

Обосновка

Настоящото изменение пояснява, с цел да се избегне двусмислие, че „транспортен 
работник“ е работник, за който се отнася което и да било от посочените 
ограничения.

Изменение 9

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – параграф 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 изменя както следва:

„самостоятелно зает водач“ е всяко 
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лице, 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, 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 йерархична зависимост, 
което не е подчинено на предприятие-
ползвател, което свободно може да 
организира своето работно място и 
време и съответните трудови 
дейности и в работата си не е 
длъжно да се подчинява на 
нареждания и инструкции на трето 
лице, чийто доход зависи пряко от 
печалбата и което е икономически и 
социално независимо от работата, 
изпълнявана в полза на и от 
предприятие, което принадлежи на 
друг; което не получава никое от 
следните: периодично изплащане на 
възнаграждение; плащане в натура, 
като например в храна, настаняване 
или транспорт; признаване на права 
като годишен отпуск, което 
притежава свободата да поддържа, 
самостоятелно или в сътрудничество 
с други самостоятелно заети водачи, 
отношения с няколко клиента.

Or. xm

Обосновка

Самостоятелно заетите водачи следва да попадат в обхвата на директивата, като 
съответно определението за „самостоятелно зает водач“ следва да бъде по-
стриктно.
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Изменение 10

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) буква е) се заменя със следния 
текст:
„е) „лице, осъществяващо 
транспортни дейности в 
автомобилния транспорт“ е всеки 
транспортен работник, който 
извършва такава дейност;“

заличава се

Or. nl

Обосновка

Самостоятелно заетите водачи следва да попадат в обхвата на директивата.

Изменение 11

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – параграф 2 – буква г а (нова)
Директива 2002/15/ЕО
Член 3 – буква з

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) буква з) се изменя както следва:
з) „нощно време“ означава периодът 
между 00.00 и 06.00 часа;

Or. nl

Обосновка

Настоящото изменение предоставя на държавите-членки възможността да намалят 
нощното време, чиято продължителност е не по-малко от четири последователни 
часа, на практика на два часа, тъй като сега Комисията определя нощната работа 
като период не по-малък от два часа в рамките на нощното време. Това би могло да 
съкрати прекалено много периодът за нощен сън. Проблемът е отстранен чрез 
определяне на „нощното време“ като непрекъснат период от шест часа. Освен това 
изменението ще премахне неяснотата, съществуваща понастоящем между 
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различните държави-членки по отношение на нощното време.

Изменение 12

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – параграф 3 а (нов)
Директива 2002/15/ЕО
Член 4 – буква в (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. nl

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 13

Предложение за директива
Член 1 – параграф 6 
Директива 2002/15/ЕО
Член 11 a – параграф 1 а (нов)

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. xm

Обосновка

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

Изменение 14

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. nl

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.

Изменение 15

Предложение за директива
Член 1 – параграф 9 (нов)
Директива 2002/15/ЕО
Член 12 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

9) Създава се следният член 12а: 
Член 12a
Упражняване на делегирането
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 
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края на шестгодишния период.
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 12б и 12в.

Or. xm

Изменение 16

Предложение за директива
Член 1 – параграф 10 (нов)
Директива 2002/15/ЕО
Член 12 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

10) Създава се следният член 12б:
Член 12б
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 
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валидността на делегираните актове, 
които вече са в сила. Решението се 
публикува в Официален вестник на 
Европейския съюз.

Or. xm

Изменение 17

Предложение за директива
Член 1 – параграф 11 (нов)
Директива 2002/15/ЕО
Член 12 в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

11) Създава се следният член 12в:
Член 12в
Възражения срещу делегирани актове
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. xm
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Изменение 18

Предложение за директива
Член 1 – параграф 12 (нов)
Директива 2002/15/ЕО
Член 12 г (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Създава се следният член 12г:
Член 12г
Две години след влизането в сила на 
настоящата директива Комисията 
представя доклад и, по 
целесъобразност, законодателни 
предложения по следните въпроси, 
свързани с работното време на 
транспортните работници:
1. намаляване на 
административната тежест при 
изпълнението на настоящата 
директива и прилагането на 
интелигентни транспортни 
системи;
2. изграждане на европейска система 
за обмен на информация за данни, 
свързани с работното време;
3. разширяване на приложното поле 
на социалното законодателство, в 
това число времето за управление и 
периодите на почивка, като се 
включат и превозни средства под 3,5 
тона, използвани за осъществяване 
на стопанска дейност. 

Or. nl


