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Изменение  101 

Вим ван де Камп, Жорж Бах, Андреа Бочкор, Пилар дел Кастильо Вера, Дирдре 

Клун, Андор Дели, Норберт Ердьош, Жузе Мануел Фернандеш, Франсеск Гамбус, 

Луис де Грандес Паскуал, Дьорд Хьолвени, Данута Язловецка, Отмар Карас, 

Дитер-Лебрехт Кох, Адам Коша, Едуард Кукан, Естер де Ланге, Елжбета 

Катажина Лукачийевска, Марейд Макгинес, Габриел Мато, Франсиско Хосе 

Милян Мон, Клаудия Монтейру де Агиар, Ламберт ван Нистелрой, Маркус 

Пипер, Паулу Ранжел, Дариуш Росати, Фернанду Руаш, Хосе Игнасио 

Салафранка Санчес-Нейра, Клаудия Шмит, Дьорд Шьопфлин, Ани 

Схрейер-Пирик, Чаба Шогор, Иван Щефанец, Патриция Шулин, Юлиу Винклер, 

Анна Заборска, Томаш Здеховски, Йоахим Целер, Франсис Замит Димек 

 

Доклад A8-0205/2018 

Вим ван де Камп 

Дневното и седмично време на управление, минималните почивки по време на работа и 

периодите на почивка чрез тахографи 

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

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква в 

Регламент (ЕО) № 561/2006 

Член 8 – параграф 8 б 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

8б. Транспортното предприятие 

организира работата на водачите по 

такъв начин, че водачите да могат да 

прекарат у дома поне една нормална 

седмична почивка или една седмична 

почивка от повече от 45 часа, ползвана 

като компенсация за намалена седмична 

почивка, в рамките на всеки период от 

три последователни седмици.; 

8б. Транспортното предприятие 

организира работата на водачите по 

такъв начин, че водачите да могат да 

прекарат у дома или на друго място, 

избрано от водача, поне една нормална 

седмична почивка или една седмична 

почивка от повече от 45 часа, ползвана 

като компенсация за намалена седмична 

почивка у дома или на избрано от 

водачите място, преди края на всеки 

период от четири последователни 

седмици. Водачът информира писмено 

транспортното предприятие не по-

късно от две седмици преди този 

период на почивка дали тя ще бъде 

ползвана на място, различно от дома 

на водача. Когато водач избере да 

ползва тази почивка у дома, 

транспортното предприятие 

предоставя на водача необходимите 

средства да се завърне у дома. 
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 Водачът декларира, че нормалната 

седмична почивка или седмична 

почивка от повече от 45 часа, 

ползвана като компенсация за 

предишна намалена седмична 

почивка, е ползвана на място по избор 

на водача. Декларацията се съхранява 

в помещенията на предприятието.  

Or. en 

 

 


