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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 

2004 














 

2009 

Документ за разглеждане в заседание 

20.4.2009 A6-0210/2009/err01 

ERRATUM 

към препоръката за второ четене 

относно общата позиция на Съвета с оглед приемане на регламент на Европейския 

парламент и на Съвета за установяване на общи правила относно условията, които 

трябва да бъдат спазени за упражняване на професията автомобилен превозвач и за 

отмяна на Директива 96/26/ЕО на Съвета 

 

(11783/1//2008 – C6-0015/2009 – 2007/0098(COD)) 

Комисия по транспорт и туризъм 

Докладчик: Silvia-Adriana Ţicău 

A6-0210/2009 

 

Предложение за регламент 

Изменение 6 следва да гласи: 

Изменение  6 

Обща позиция на Съвета 

Член 5 – буква а 

 

Обща позиция на Съвета Изменение 

а) да разполага с място на дейност, 

разположено в тази държава-членка, с 

помещения, в които при искане от 

компетентния орган се осигурява 

достъп до търговската 

документация, по-специално 

счетоводната му документация, 

а) да разполага с място на дейност, 

разположено в тази държава-членка, с 

помещения, в които да държи 

основната търговска документация, 

по-специално счетоводната 

документация, документацията, 

свързана с управлението на персонала, 
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документацията, свързана с 

управлението на персонала, 

документация за периодите на 

управление на превозното средство и 

почивка, както и всякакви други 

документи, които трябва да се 

предоставят на компетентния орган, при 

проверки за спазване на условията, 

предвидени в настоящия регламент, при 

спазване на всички приложими 

стандарти за защита на личните данни; 

държавите-членки поставят изискване 

установените на тяхна територия 

предприятия да разполагат с тази 

документация в своите помещения по 

всяко време; 

документация за периодите на 

управление на превозното средство и 

почивка, както и всякакви други 

документи, които трябва да се 

предоставят на компетентния орган, при 

проверки за спазване на условията, 

предвидени в настоящия регламент. 

държавите-членки поставят изискване 

установените на тяхна територия 

предприятия да разполагат също така с 

друга документация в своите 

помещения по всяко време; 

 

 

(Отнася се за българската версия) 


