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BG Единство в многообразието BG

21.3.2019 A8-0205/139

Изменение 139
Марита Улвског
от името на комисията по заетост и социални въпроси

Доклад A8-0205/2018
Вим ван де Камп
Дневно и седмично време на управление, минимални почивки по време на работа и 
периоди на почивка и установяване на местоположението чрез тахографи
(COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD))

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква а
Регламент (ЕО) № 561/2006
Член 8 – параграф 6 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) в параграф 6 първата алинея се 
заменя със следния текст:

заличава се

“6. През всеки четири 
последователни седмици водачът 
ползва поне:
a) четири нормални седмични 
почивки, или
б) две нормални седмични почивки 
от поне 45 часа и две намалени 
седмични почивки от поне 24 часа.
За целите на буква б) намалените 
седмични почивки се компенсират с 
равностоен период на почивка, който 
се ползва без прекъсване преди края на 
третата седмица след въпросната 
седмица.“;

Or. en
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BG Единство в многообразието BG

21.3.2019 A8-0205/140

Изменение 140
Марита Улвског
от името на комисията по заетост и социални въпроси

Доклад A8-0205/2018
Вим ван де Камп
Дневно и седмично време на управление, минимални почивки по време на работа и 
периоди на почивка и установяване на местоположението чрез тахографи
(COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD))

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква б
Регламент (ЕО) № 561/2006
Член 8 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

“7. Всяка почивка, ползвана като 
компенсация за намалена седмична 
почивка, непосредствено предхожда 
или следва нормална седмична почивка 
от поне 45 часа.“;

“7. Всяка почивка, ползвана като 
компенсация за намалена седмична 
почивка, се ползва преди или като 
удължаване на нормална седмична 
почивка от поне 45 часа като един 
непрекъснат период на почивка.“;

Or. en
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BG Единство в многообразието BG

21.3.2019 A8-0205/141

Изменение 141
Марита Улвског
от името на комисията по заетост и социални въпроси

Доклад A8-0205/2018
Вим ван де Камп
Дневно и седмично време на управление, минимални почивки по време на работа и 
периоди на почивка и установяване на местоположението 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 а

Текст, предложен от Комисията Изменение

8a. Нормалната седмична почивка и 
всяка седмична почивка от повече от 45 
часа, ползвана като компенсация за 
предишни намалени седмични почивки, 
не се ползва в превозно средство. Тя се 
ползва при адекватно настаняване с 
подходящи условия за спане и хигиена;

8a. Нормалната седмична почивка и 
всяка седмична почивка от повече от 45 
часа, ползвана като компенсация за 
предишни намалени седмични почивки, 
не се ползва в превозно средство. Те се 
ползват при качествено и съобразено 
с равенството между половете 
настаняване, извън кабината на 
водача, с подходящи хигиенни условия 
и условия за спане за водача;

a) осигурено или платено от 
работодателя, или б)

a) осигурено или платено от 
работодателя, или б)

б) у дома или на друго частно място 
по избор на водача. 

б) у дома или на друго частно място 
по избор на водача. 

Or. en
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BG Единство в многообразието BG

21.3.2019 A8-0205/142

Изменение 142
Марита Улвског
от името на комисията по заетост и социални въпроси

Доклад A8-0205/2018
Вим ван де Камп
Дневно и седмично време на управление, минимални почивки по време на работа и 
периоди на почивка и установяване на местоположението 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, в рамките на всеки период от 
три последователни седмици. Водачът 
информира в писмен вид 
транспортното предприятие преди 
този период на почивка, ако тя ще 
бъде ползвана на място, различно от 
дома на водача. Когато даден водач 
избере да ползва тази почивка у дома, 
транспортното предприятие 
предоставя на водача финансовите 
или практическите средства да се 
завърне у дома. Продължителността 
на пътуването за връщане не се взема 
предвид 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, 
предприятието не приспада пътните 
разходи от правото на водача на 
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надбавки за пътни разноски.

Or. en
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BG Единство в многообразието BG

21.3.2019 A8-0205/143

Изменение 143
Марита Улвског
от името на комисията по заетост и социални въпроси

Доклад A8-0205/2018
Вим ван де Камп
Дневно и седмично време на управление, минимални почивки по време на работа и 
периоди на почивка и установяване на местоположението чрез тахографи
(COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD))

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква в a (нова)
Регламент (ЕО) № 561/2006
Член 8 – параграф 8 в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) вмъква се следният параграф:
8в. В срок до ...[датата на влизане 
в сила на настоящия регламент] и на 
всеки две години след това държавите 
членки представят на Комисията 
доклад относно наличието на 
подходящи съоръжения за почивка за 
водачите и на обезопасени 
съоръжения за паркиране на тяхна 
територия. Комисията приема 
актове за изпълнение, като определя 
общ формат за докладване от страна 
на държавите членки, които трябва 
да бъдат представяни всеки две 
години.. Тези актове за изпълнение се 
приемат в съответствие с 
процедурата по консултиране, 
посочена в член 24, параграф 2.

Or. en



AM\1180460BG.docx PE621.703v01-00

BG Единство в многообразието BG

21.3.2019 A8-0205/144

Изменение 144
Марита Улвског
от името на комисията по заетост и социални въпроси

Доклад A8-0205/2018
Вим ван де Камп
Дневно и седмично време на управление, минимални почивки по време на работа и 
периоди на почивка и установяване на местоположението чрез тахографи
(COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD))

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 6
Регламент (ЕО) № 561/2006
Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

“9. Чрез дерогация от член 8, когато 
водач придружава превозно средство, 
което е транспортирано с ферибот или 
влак, и ползва нормална дневна почивка 
или намалена седмична почивка, тази 
почивка може да бъде прекъсвана не 
повече от два пъти с други дейности с 
обща продължителност не повече от 
един час. По време на посочената 
нормална дневна почивка или намалена 
седмична почивка водачът трябва да 
има достъп до койка или кушетка.“;

“9. Чрез дерогация от член 8, когато 
водач придружава превозно средство, 
което е транспортирано с ферибот или 
влак, и ползва нормална дневна почивка 
или седмична почивка, тази почивка 
може да бъде прекъсвана не повече от 
два пъти с други дейности с обща 
продължителност не повече от един час. 
По време на посочената нормална 
дневна почивка или седмична почивка 
водачът трябва да има достъп до койка 
или кушетка.“;

Or. en

Обосновка

Чрез дерогация от член 8, когато водач придружава превозно средство, което е 
транспортирано с ферибот или влак, и ползва нормална дневна почивка или седмична 
почивка, тази почивка може да бъде прекъсвана не повече от два пъти с други 
дейности с обща продължителност не повече от един час. По време на посочената 
нормална дневна почивка или седмична почивка водачът трябва да има достъп до 
койка или кушетка.
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21.3.2019 A8-0205/145

Изменение 145
Марита Улвског
от името на комисията по заетост и социални въпроси

Доклад A8-0205/2018
Вим ван де Камп
Дневно и седмично време на управление, минимални почивки по време на работа и 
периоди на почивка и установяване на местоположението чрез тахографи
(COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD))

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 6 a (нова)
Регламент (ЕО) № 561/2006
Член 10 – параграф 1

Текст в сила Изменение

(6a) В член 10 параграф 1 се заменя 
със следния текст:

“1. Транспортното предприятие не 
плаща на водачите, които са наети от 
него или които са предоставени на 
негово разположение, никакви 
възнаграждения, дори под формата на 
премии или добавки към заплатата, 
свързани с пропътуваните разстояния 
и/или количеството превозени стоки, 
ако такова възнаграждение може да 
застраши пътната безопасност 
и/или да насърчи нарушение на 
настоящия регламент.“

“1. Транспортното предприятие не 
плаща на водачите, които са наети от 
него или които са предоставени на 
негово разположение, никакви 
възнаграждения, дори под формата на 
премии или добавки към заплатата, 
свързани с пропътуваните разстояния, 
скоростта на доставката и/или 
количеството превозени стоки, ако 
такова възнаграждение насърчава 
нарушение на настоящия регламент“.

Or. en


