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BG Единство в многообразието BG 

27.6.2018 A8-0205/103 

Изменение  103 

Кийт Тейлър 

от името на групата Verts/ALE 

 

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 2 б (нова) 

Регламент (ЕО) № 561/2006 

Член 6 – параграф 2 

 
Текст в сила Изменение 

 (2б) В член 6 параграф 2 се изменя, 

както следва: 

2. Седмичното време на управление не 

трябва да надвишава 56 часа и не трябва 

да води до надвишаване на 

максималната продължителност на 

работната седмица, определена в 

Директива 2002/15/ЕО. 

„2. Седмичното време на управление не 

трябва да надвишава 48 часа и никога 

не трябва да води до надвишаване на 

максималната продължителност на 

работната седмица, определена в 

Директива 2002/15/ЕО.“ 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:5cf5ebde-d494-40eb-86a7-

2131294ccbd9.0005.02/DOC_1&format=PDF) 

Обосновка 

Така седмичното време на управление се привежда в съответствие със схемите за нормално 

работно време на европейските граждани, предвидени в Директива 2003/88/ЕО. 
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BG Единство в многообразието BG 

27.6.2018 A8-0205/104 

Изменение  104 

Кийт Тейлър 

от името на групата Verts/ALE 

 

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 2 в (нова) 

Регламент (ЕО) № 561/2006 

Член 6 – параграф 3 

 
Текст в сила Изменение 

 (2 в) В член 6 параграф 3 се изменя, 

както следва: 

3. Общото време на управление през 

всеки две последователни седмици не 

трябва да надвишава 90 часа. 

„3. Общото време на управление през 

всеки две последователни седмици не 

трябва да надвишава 80 часа.“ 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:5cf5ebde-d494-40eb-86a7-

2131294ccbd9.0005.02/DOC_1&format=PDF) 
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BG Единство в многообразието BG 

27.6.2018 A8-0205/105 

Изменение  105 

Кийт Тейлър 

от името на групата Verts/ALE 

 

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 3 a (нова) 

Регламент (ЕО) № 561/2006 

Член 7 – параграф 1 

 
Текст в сила Изменение 

 (3 a) В член 7 параграф 1 се изменя, 

както следва: 

След период на управление от четири 

часа и половина водачът ползва 

непрекъсната почивка по време на 

работа от поне 45 минути, освен ако не 

ползва почивка. 

След период на управление от четири 

часа и половина водачът ползва 

непрекъсната почивка по време на 

работа от поне 60 минути, освен ако не 

ползва почивка. 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:5cf5ebde-d494-40eb-86a7-

2131294ccbd9.0005.02/DOC_1&format=PDF) 
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BG Единство в многообразието BG 

27.6.2018 A8-0205/106 

Изменение  106 

Кийт Тейлър 

от името на групата Verts/ALE 

 

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 3 б (нова) 

Регламент (ЕО) № 561/2006 

Член 7 – параграф 2 

 
Текст в сила Изменение 

 (3 б) В член 7 параграф 2 се изменя, 

както следва: 

Тази почивка по време на работа може 

да бъде заменена с почивка по време на 

работа от поне 15 минути, последвана от 

почивка по време на работа от поне 30 

минути, като двете почивки са 

разпределени през периода по такъв 

начин, че разпоредбите на първи 

параграф да бъдат спазени. 

„Тази почивка по време на работа може 

да бъде заменена с почивка по време на 

работа от поне 30 минути, последвана от 

почивка по време на работа от поне 30 

минути, като двете почивки са 

разпределени през периода по такъв 

начин, че разпоредбите на първи 

параграф да бъдат спазени.“ 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:5cf5ebde-d494-40eb-86a7-

2131294ccbd9.0005.02/DOC_1&format=PDF) 



 

AM\1157481BG.docx  PE621.703v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

27.6.2018 A8-0205/107 

Изменение  107 

Кийт Тейлър 

от името на групата Verts/ALE 

 

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 9 

Регламент (ЕО) № 561/2006 

Член 15 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(9) Член 15 се заменя със следния 

текст: 

заличава се 

„Член 15  

Държавите членки гарантират, че 

водачите на превозни средства, 

посочени в член 3, буква а), попадат в 

обхвата на националните правила, 

които осигуряват достатъчна 

защита по отношение на 

допустимото време на управление и 

задължителните почивки по време на 

работа и периоди на почивка. 

Държавите членки информират 

Комисията за съответните 

национални правила, приложими към 

тези водачи.“;“ 

 

Or. en 

 


