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BG Единство в многообразието BG 

22.6.2018 A8-0205/80 

Изменение  80 

Марита Улвског 

от името на комисията по заетост и социални въпроси 

 

Доклад A8-0205/2018 

Вим ван де Камп 

Изменение на Регламент (ЕО) № 561/2006 по отношение на минималните изисквания за 

максималното дневно и седмично време на управление, минималните почивки по време 

на работа и периодите на дневна и седмична почивка и на Регламент (ЕС) № 165/2014 

по отношение на установяването на местоположението чрез тахографи 

COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD) 

Предложение за регламент 

Съображение 1 а (ново) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (1a) Създаването на Европейски 

орган по труда би могло да играе 

важна роля при прилагането на 

правилата, установени в настоящия 

регламент, по-конкретно като помага 

на националните органи да 

координират проверките, обмена на 

информация и най-добри практики, 

както и за обучението на 

инспекторите. 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

 

22.6.2018 A8-0205/81 

Изменение  81 

Марита Улвског 

от името на комисията по заетост и социални въпроси 

 

Доклад A8-0205/2018 

Вим ван де Камп 

Изменение на Регламент (ЕО) № 561/2006 по отношение на минималните изисквания за 

максималното дневно и седмично време на управление, минималните почивки по време 

на работа и периодите на дневна и седмична почивка и на Регламент (ЕС) № 165/2014 

по отношение на установяването на местоположението чрез тахографи 

COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD) 

Предложение за регламент 

Съображение 5 a (ново) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (5a) Превозът на стоки се 

различава значително от превоза на 

пътници. Водачите на автобуси са в 

тесен контакт със своите пътници и 

следва да могат да разполагат с 

повече гъвкавост при ползването на 

почивки, без да се удължава времето 

на управление или да се намаляват 

периодите на почивка и почивките по 

време на работа. 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

 

22.6.2018 A8-0205/82 

Изменение  82 

Марита Улвског 

от името на комисията по заетост и социални въпроси 

 

Доклад A8-0205/2018 

Вим ван де Камп 

Изменение на Регламент (ЕО) № 561/2006 по отношение на минималните изисквания за 

максималното дневно и седмично време на управление, минималните почивки по време 

на работа и периодите на дневна и седмична почивка и на Регламент (ЕС) № 165/2014 

по отношение на установяването на местоположението чрез тахографи 

COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD) 

Предложение за регламент 

Съображение 6 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(6) Водачите, които извършват 

международни превози на дълги 

разстояния, прекарват дълго време 

далеч от дома. Сегашните изисквания 

за редовната седмична почивка 

ненужно удължават това време. 
Поради това е желателно разпоредбата 

за редовната седмична почивка да се 

приспособи по такъв начин, че да 

улесни водачите да извършват превози в 

съответствие с правилата и да се връщат 

у дома за редовната седмична почивка, 

както и да получават пълна 

компенсация за всички периоди на 

намалена седмична почивка. 

Необходимо е също така да се 

предвиди превозвачите да организират 

работата на водачите по такъв начин, че 

периодите извън дома да не бъдат 

прекомерно продължителни. 

(6) Водачите, които извършват 

международни превози на дълги 

разстояния, прекарват дълго време 

далеч от дома. Поради това е желателно 

прилагането на разпоредбата за 

редовната седмична почивка да се 

гарантира по такъв начин, че да улесни 

водачите да извършват превози в 

съответствие с правилата и да се връщат 

у дома за редовната седмична почивка, 

както и да получават пълна 

компенсация за всички периоди на 

намалена седмична почивка. За да 

бъдат гарантирани сигурни и 

достойни условия на труд, е 

необходимо да се предвиди 

превозвачите да организират работата 

на водачите по такъв начин, че 

периодите извън техния дом да не 

бъдат прекомерно продължителни и 

водачите да имат възможността да 

се връщат редовно у дома и да могат 

да се ползват от достойни условия за 

почивка на качествени места за 

настаняване. Когато даден водач 

избира да ползва почивката у дома, 

транспортното предприятие следва 
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да му предоставя финансови или 

практически средства за връщане. 

Освен това продължителността на 

пътуването за връщане следва да не 

бъде отчитана за целите на 

изчисляването на 

продължителността на времето за 

почивка. Когато даден водач избира да 

прекара времето за почивка на място, 

различно от неговия дом, това не 

следва да се взема предвид за целите 

на изчисляването на правото на 

водача за получаване на пътни 

надбавки. 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

 

22.6.2018 A8-0205/83 

Изменение  83 

Марита Улвског 

от името на комисията по заетост и социални въпроси 

 

Доклад A8-0205/2018 

Вим ван де Камп 

Изменение на Регламент (ЕО) № 561/2006 по отношение на минималните изисквания за 

максималното дневно и седмично време на управление, минималните почивки по време 

на работа и периодите на дневна и седмична почивка и на Регламент (ЕС) № 165/2014 

по отношение на установяването на местоположението чрез тахографи 

COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD) 

Предложение за регламент 

Съображение 7 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(7) Съществуват различия между 

държавите членки в тълкуването и 

прилагането на изискванията за 

седмичната почивка по отношение на 

мястото, където следва да се ползва 

седмичната почивка. Ето защо е 

уместно да се поясни това изискване, за 

да се осигури подходящо настаняване 

на водачите за периодите на нормална 

седмична почивка, ако тя се ползва 

извън дома. 

(7) Съществуват различия между 

държавите членки в тълкуването и 

прилагането на изискванията за 

седмичната почивка по отношение на 

мястото, където следва да се ползва 

седмичната почивка. За да бъдат 

гарантирани добри условия на труд и 

за да бъде осигурена безопасността на 

водачите, е уместно да се поясни това 

изискване, за да се осигури на водачите 

качествено и съобразено с техния пол 
настаняване или друго място, избрано 

от водача, за което се заплаща от 

работодателя, за периодите на 

нормална седмична почивка, ако тя се 

ползва извън дома. Държавите членки 

следва да гарантират наличието на 

достатъчно безопасни зони за 

паркиране, които са адаптирани към 

потребностите на водачите на 

превозни средства. 

Or. en 
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22.6.2018 A8-0205/84 

Изменение  84 

Марита Улвског 

от името на комисията по заетост и социални въпроси 

 

Доклад A8-0205/2018 

Вим ван де Камп 

Изменение на Регламент (ЕО) № 561/2006 по отношение на минималните изисквания за 

максималното дневно и седмично време на управление, минималните почивки по време 

на работа и периодите на дневна и седмична почивка и на Регламент (ЕС) № 165/2014 

по отношение на установяването на местоположението чрез тахографи 

COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD) 

Предложение за регламент 

Съображение 7 а (ново) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (7a) Множество автомобилни 

транспортни операции в ЕС 

включват транспорт с ферибот или 

влак за част от пътуването. Поради 

това следва да бъдат предвидени ясни 

подходящи разпоредби относно 

периодите на почивка и почивките по 

време на работа за такива операции. 

Or. en 

Обосновка 

Следва да бъдат предвидени изключения в случай на седмични почивки за дълги 

пътувания с ферибот или влак, засягащи предимно периферията на ЕС. 
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22.6.2018 A8-0205/85 

Изменение  85 

Марита Улвског 

от името на комисията по заетост и социални въпроси 

 

Доклад A8-0205/2018 

Вим ван де Камп 

Изменение на Регламент (ЕО) № 561/2006 по отношение на минималните изисквания за 

максималното дневно и седмично време на управление, минималните почивки по време 

на работа и периодите на дневна и седмична почивка и на Регламент (ЕС) № 165/2014 

по отношение на установяването на местоположението чрез тахографи 

COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD) 

Предложение за регламент 

Съображение 11 б (ново) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (11б) Използването на леки превозни 

средства за превоз на стоки нараства, 

което води до появата на нелоялна 

конкуренция и на различия в 

прилагането на Регламент (ЕО) 

№ 561/2006, което на свой ред води до 

появата на неравенства в условията 

на труд и до накърняване на пътната 

безопасност. За да бъдат подобрени 

пътната безопасност и условията на 

труд на водачите, приложното поле 

на Регламент (ЕО) № 561/2006 следва 

да бъде разширено, така че да включва 

леките търговски превозни средства, 

използвани за превоз на товари, освен 

ако превозното средство се използва 

за собствена сметка на 

предприятието или на водача, или 

управлението не представлява 

основната дейност на лицето, 

управляващо превозното средство. 

Or. en 
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22.6.2018 A8-0205/86 

Изменение  86 

Марита Улвског 

от името на комисията по заетост и социални въпроси 

 

Доклад A8-0205/2018 

Вим ван де Камп 

Изменение на Регламент (ЕО) № 561/2006 по отношение на минималните изисквания за 

максималното дневно и седмично време на управление, минималните почивки по време 

на работа и периодите на дневна и седмична почивка и на Регламент (ЕС) № 165/2014 

по отношение на установяването на местоположението чрез тахографи 

COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD) 

Предложение за регламент 

Съображение 11 в (ново) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (11в) За да се гарантират подходящи 

стандарти за здраве и безопасност за 

водачите на превозни средства, е 

необходимо да бъдат създадени или 

модернизирани безопасни зони за 

паркиране, подходящи санитарни 

съоръжения и качествено 

настаняване. В Съюза следва да има 

достатъчна мрежа от зони за 

паркиране. 

Or. en 
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22.6.2018 A8-0205/87 

Изменение  87 

Марита Улвског 

от името на комисията по заетост и социални въпроси 

 

Доклад A8-0205/2018 

Вим ван де Камп 

Изменение на Регламент (ЕО) № 561/2006 по отношение на минималните изисквания за 

максималното дневно и седмично време на управление, минималните почивки по време 

на работа и периодите на дневна и седмична почивка и на Регламент (ЕС) № 165/2014 

по отношение на установяването на местоположението чрез тахографи 

COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD) 

Предложение за регламент 

Съображение 11 г (ново) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (11г) В своята резолюция от 

9 септември 2015 г., озаглавена 

„Относно изпълнението на Бялата 

книга за транспорта от 2011 г.: 

равносметка и бъдещи действия за 

постигането на устойчива 

мобилност“, Европейският 

парламент разгледа въпроса за 

създаването на европейска 

пътнотранспортна агенция, за да се 

гарантира правилното прилагане на 

законодателството на ЕС и да се 

стимулира стандартизирането във 

всички държави членки. 

Or. en 
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22.6.2018 A8-0205/88 

Изменение  88 

Марита Улвског 

от името на комисията по заетост и социални въпроси 

 

Доклад A8-0205/2018 

Вим ван де Камп 

Изменение на Регламент (ЕО) № 561/2006 по отношение на минималните изисквания за 

максималното дневно и седмично време на управление, минималните почивки по време 

на работа и периодите на дневна и седмична почивка и на Регламент (ЕС) № 165/2014 

по отношение на установяването на местоположението чрез тахографи 

COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD) 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка -1 (нова) 

Регламент (ЕО) № 561/2006 

Член 2 – параграф 1 – буква а 

 

Текст в сила Изменение 

 (-1) В член 2, параграф 1 буква а) се 

заменя със следното: 

а) на стоки, когато максимално 

допустимата маса на превозното 

средство, включително всяко ремарке 

или полуремарке, надхвърля 3,5 тона, 

или 

„a) на стоки, или“  

Or. en 
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22.6.2018 A8-0205/89 

Изменение  89 

Марита Улвског 

от името на комисията по заетост и социални въпроси 

 

Доклад A8-0205/2018 

Вим ван де Камп 

Изменение на Регламент (ЕО) № 561/2006 по отношение на минималните изисквания за 

максималното дневно и седмично време на управление, минималните почивки по време 

на работа и периодите на дневна и седмична почивка и на Регламент (ЕС) № 165/2014 

по отношение на установяването на местоположението чрез тахографи 

COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD) 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 1 

Регламент (ЕО) № 561/2006 

Член 3 – буква з 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

з) превозни средства или 

комбинации от превозни средства, 

използвани за превоз на стоки с 

нетърговска цел; 

з) превозни средства или 

комбинации от превозни средства с 

максимално допустима маса, 

непревишаваща 7,5 тона, използвани 

за превоз на стоки с нетърговска цел; 

Or. en 

 

 


