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BG Единство в многообразието BG

21.3.2019 A8-0205/146

Изменение 146
Георг Майер, Мари-Кристин Арнотю, Мара Бицото, Данило Оскар Ланчини, 
Марио Боргецио, Марко Дзуло, Джанкарло Скота, Анджело Чока
от името на групата ENF

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 2 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2a) „Място на пребиваване“ е 
регистрираното място на 
пребиваване на водача в държава 
членка.

Or. en
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BG Единство в многообразието BG

21.3.2019 A8-0205/147

Изменение 147
Георг Майер, Мари-Кристин Арнотю, Мара Бицото, Данило Оскар Ланчини, 
Марио Боргецио, Марко Дзуло, Джанкарло Скота, Анджело Чока
от името на групата ENF

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

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка -1 (нова)
Регламент (ЕО) № 165/2014
Член 3 – параграф 4

Текст в сила Изменение

(-1) В член 3 параграф 4 се заменя със 
следното:

4.   Превозните средства, които се 
експлоатират в държава членка, 
различна от държавата членка на 
регистрация, трябва да се оборудват с 
тахограф най-късно след изтичане на 
петнадесет години след датата, към 
която се изисква всички 
новорегистрирани превозни средства да 
имат тахограф съгласно членове 8, 9 и 
10.

4. Превозните средства, които 
участват в движението в държава 
членка, различна от държавата членка 
на регистрация, трябва да се оборудват с 
тахограф три години след налагането 
на задължението всички 
новорегистрирани превозни средства да 
имат тахограф съгласно членове 8, 9 и 
10. .

Or. enОбосновка

Немислимо е камионите, които вече са участници в движението, да бъдат подлагани 
на изискването за наличие на интелигентен тахограф до 15 години след изискването 
за новорегистрирани превозни средства. Същото важи и за ефективността на 
проверките.
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BG Единство в многообразието BG

21.3.2019 A8-0205/148

Изменение 148
Георг Майер, Мари-Кристин Арнотю, Мара Бицото, Данило Оскар Ланчини, 
Марио Боргецио, Марко Дзуло, Джанкарло Скота, Анджело Чока
от името на групата ENF

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 (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5а) Превозът на пътници се 
различава значително от превоза на 
стоки. Водачите на туристически 
автобуси са в тесен контакт със 
своите пътници и следва да могат да 
разполагат с повече гъвкавост при 
ползването на почивки. Това не следва 
да удължава времето на управление, 
нито да намалява периодите на 
почивка, нито да засяга други 
планирани дейности във връзка с 
превозите.

Or. en
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BG Единство в многообразието BG

21.3.2019 A8-0205/149

Изменение 149
Георг Майер, Мари-Кристин Арнотю, Мара Бицото, Данило Оскар Ланчини, 
Марио Боргецио, Марко Дзуло, Джанкарло Скота, Анджело Чока
от името на групата ENF

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
Съображение 6 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6а) Водачите са отговорни също и 
за други дейности, като например 
товарене и разтоварване, поддръжка 
на превозното средство, подготовка 
на пътя и подобни задачи, в 
допълнение към основната си задача, 
а именно управление на превозното 
средство. Тези задачи следва да бъдат 
вземани предвид чрез определянето на 
работното време и на адекватна 
почивка.

Or. en

Обосновка

Дружествата, които плащат ниски възнаграждения на водачите, могат да извличат 
безпрецедентни ползи от оперативните разходи, тъй като тези дружества 
насърчават ползването на седмичните почивки в кабината, въпреки че подобни 
почивки оказват пагубно въздействие върху благоденствието на водачите и пътната 
безопасност.



AM\1180470BG.docx PE621.703v01-00

BG Единство в многообразието BG

21.3.2019 A8-0205/150

Изменение 150
Георг Майер, Мари-Кристин Арнотю, Мара Бицото, Данило Оскар Ланчини, 
Марио Боргецио, Марко Дзуло, Джанкарло Скота, Анджело Чока
от името на групата ENF

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. Периодите на 
седмична почивка на водачите трябва 
да се ползват на място, различно от 
кабината: 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.

Or. en

Обосновка

Дружествата, които плащат ниски възнаграждения на водачите, могат да извличат 
безпрецедентни ползи от оперативните разходи, тъй като тези дружества 
насърчават ползването на седмичните почивки в кабината, въпреки че подобни 
почивки оказват пагубно въздействие върху благоденствието на водачите и пътната 
безопасност.
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BG Единство в многообразието BG

21.3.2019 A8-0205/151

Изменение 151
Георг Майер, Мари-Кристин Арнотю, Мара Бицото, Данило Оскар Ланчини, 
Марио Боргецио, Марко Дзуло, Джанкарло Скота, Анджело Чока
от името на групата ENF

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 5 – буква в
Регламент (EО) № 165/2006
Член 8 – параграф 8 а – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

б) у дома, в мястото на 
пребиваване на водача.

Or. en

Обосновка

Възможността да се вземат почивки на частно място може да насърчи злоупотреби.
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BG Единство в многообразието BG

21.3.2019 A8-0205/152

Изменение 152
Георг Майер, Мари-Кристин Арнотю, Мара Бицото, Данило Оскар Ланчини, 
Марио Боргецио, Марко Дзуло, Джанкарло Скота, Анджело Чока
от името на групата ENF

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 5 – буква в
 Регламент (EО) № 165/2006
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 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 
две последователни седмици.;

Or. en
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BG Единство в многообразието BG

21.3.2019 A8-0205/153

Изменение 153
Георг Майер, Мари-Кристин Арнотю, Мара Бицото, Данило Оскар Ланчини, 
Марио Боргецио, Марко Дзуло, Джанкарло Скота, Анджело Чока
от името на групата ENF

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 7
 Регламент (EО) № 165/2006
Член 12 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) в член 12 се добавя втора 
алинея със следния текст:

заличава се

„При условие че пътната безопасност 
не е застрашена, водачът може да се 
отклони от разпоредбите на член 8, 
параграф 2 и член 8, параграф 6, втора 
алинея, за да може да стигне до 
подходящо място за настаняване в 
съответствие с член 8, параграф 8а, 
за да ползва дневна или седмична 
почивка там. Не се допуска 
отклонението да доведе до 
надвишаване на дневното или 
седмично време на управление или 
съкращаване на дневната или 
седмичната почивка. Водачът 
посочва причината за такова 
отклонение ръчно в регистрационния 
лист на записващото устройство или 
на разпечатката от записващото 
устройство, или в графика на своите 
дежурства най-късно при 
пристигането в подходящото място 
за настаняване.“;

Or. en
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BG Единство в многообразието BG

Обосновка

Не е необходимо да се делегират периодите на труд и почивка на водачите, тъй като 
евентуална дерогацията би имала отрицателно въздействие върху пътната 
безопасност и условията на труд на водачите. От работодателите зависи да 
организират пътуванията по начин, който отговаря на правните им задължения.


