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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 -1 a (нова) 

Регламент (ЕО) № 561/2006 

Член 3 – параграф 1 – буква аа 

 

Текст в сила Изменение 

 (-1a) в член 3 буква аа) се заменя със 

следния текст:  

аа) превозни средства с максимално 

допустима маса, която не надвишава 7,5 

тона, които се използват за превоз на 

материали, оборудване или машини за 

ползване от водача в хода на неговата 

работа и които се използват само в 

радиус от 100 километра от базата на 

предприятието и при условие че 

управлението на превозните средства не 

представлява основната дейност на 

водача;“. 

„аа) превозни средства с максимално 

допустима маса, която не надвишава 7,5 

тона, които се използват за превоз на 

материали, оборудване или машини за 

ползване от водача в хода на неговата 

работа или за доставка на стоки, 

които са произведени при 

занаятчийско производство в 

рамките на предприятието, в което 

водачът е нает, и които се използват 

само в радиус от 150 километра от 

базата на предприятието и при условие 

че управлението на превозните средства 

не представлява основната дейност на 

водача;“. 
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(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/TXT/PDF/?uri=CELEX:02006R0561-

20150302&qid=1529948424671&from=bg) 

Обосновка 

Ако управлението на превозното средство не представлява основната дейност на 

водача, предприятията следва да могат да транспортират произведените от тях 

продукти до клиентите в околностите. 

 

 


