
AM\1180610BG.docx PE621.703v01-00

BG Единство в многообразието BG

22.3.2019 A8-0205/308

Изменение 308
Робертс Зиле, Косма Злотовски
от името на групата ECR

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
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Добрите условия на труд за 
водачите и справедливите условия за 
стопанска дейност на предприятията за 
автомобилен транспорт имат 
първостепенно значение за създаването 
на безопасен, ефикасен и социално 
отговорен сектор на автомобилния 
транспорт. За улесняване на този процес 
е съществено социалните правила на 
Съюза в областта на автомобилния 
транспорт да бъдат ясни, целесъобразни, 
лесно приложими и прилагани и 
изпълнявани ефективно и съгласувано 
навсякъде в Съюза.

(1) Добрите условия на труд за 
водачите и справедливите условия за 
стопанска дейност на предприятията за 
автомобилен транспорт имат 
първостепенно значение за създаването 
на безопасен, ефикасен, социално 
отговорен и недискриминационен 
сектор на автомобилния транспорт, 
който е в състояние да привлича 
квалифицирани работници. За 
улесняване на този процес е съществено 
социалните правила на Съюза в 
областта на автомобилния транспорт да 
бъдат ясни, пропорционални, 
целесъобразни, лесно приложими и 
прилагани и изпълнявани ефективно и 
съгласувано навсякъде в Съюза.
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BG Единство в многообразието BG

22.3.2019 A8-0205/309

Изменение 309
Робертс Зиле, Косма Злотовски
от името на групата ECR

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
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) След оценката на ефективността 
и ефикасността на изпълнението на 
действащите в Съюза социални правила 
в автомобилния транспорт и по-
специално на Регламент (ЕО) 
№ 561/2006 на Европейския парламент 
и на Съвета9 , бяха установени някои 
слабости в съществуващата правна 
рамка. Неясните и неподходящи 
правила за седмичната почивка, 
условията за почивка и почивките по 
време на работа при екипно управление, 
както и липсата на правила за 
връщането на водачите у дома водят до 
различия в тълкуването и в 
правоприлагащата практика в 
държавите членки. Неотдавна няколко 
държави членки приеха едностранни 
мерки, които още повече увеличават 
правната несигурност и 
неравнопоставеността на водачите и 
превозвачите.

(2) След оценката на ефективността 
и ефикасността на изпълнението на 
действащите в Съюза социални правила 
в автомобилния транспорт и по-
специално на Регламент (ЕО) 
№ 561/2006 на Европейския парламент 
и на Съвета9, бяха установени някои 
слабости в прилагането на правната 
рамка. Неясните правила за седмичната 
почивка, условията за почивка и 
почивките по време на работа при 
екипно управление, както и липсата на 
правила за връщането на водачите у 
дома или на друго място по избор на 
водача водят до различия в тълкуването 
и в правоприлагащата практика в 
държавите членки. Неотдавна няколко 
държави членки приеха едностранни 
мерки, които още повече увеличават 
правната несигурност и 
неравнопоставеността на водачите и 
превозвачите.

_________________ _________________
9 Регламент (ЕО) № 561/2006 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
15 март 2006 г. за хармонизиране на 
някои разпоредби от социалното 
законодателство, свързани с 
автомобилния транспорт, за изменение 
на Регламенти (ЕИО) № 3821/85 и (ЕО) 

9 Регламент (ЕО) № 561/2006 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
15 март 2006 г. за хармонизиране на 
някои разпоредби от социалното 
законодателство, свързани с 
автомобилния транспорт, за изменение 
на Регламенти (ЕИО) № 3821/85 и (ЕО) 
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№ 2135/98, и за отмяна на Регламент 
(ЕИО) № 3820/85 (ОВ L 102, 11.4.2006 
г., стр. 1).

№ 2135/98, и за отмяна на Регламент 
(ЕИО) № 3820/85 (ОВ L 102, 11.4.2006 
г., стр. 1).
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BG Единство в многообразието BG

22.3.2019 A8-0205/310

Изменение 310
Робертс Зиле, Косма Злотовски
от името на групата ECR

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
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Последващата оценка на 
Регламент (ЕО) № 561/2006 потвърди, 
че несъгласуваното и неефективно 
прилагане на социалните правила на 
Съюза се дължи главно на неяснота в 
правилата, неефективно използване на 
контролните уреди и недостатъчно 
административно сътрудничество 
между държавите членки.

(3) Последващата оценка на 
Регламент (ЕО) № 561/2006 потвърди, 
че несъгласуваното и неефективно 
прилагане на социалните правила на 
Съюза се дължи главно на неяснота в 
правилата, неефективно и нееднакво 
използване на контролните уреди и 
недостатъчно административно 
сътрудничество между държавите 
членки, което увеличава 
разпокъсаността на европейския 
вътрешен пазар.

Or. en



AM\1180610BG.docx PE621.703v01-00

BG Единство в многообразието BG

22.3.2019 A8-0205/311

Изменение 311
Робертс Зиле, Косма Злотовски
от името на групата ECR

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
Съображение 4 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4 a) Всички национални правила, 
които се прилагат за автомобилния 
транспорт, трябва да бъдат 
пропорционални, както и обосновани, 
и не трябва да възпрепятстват или 
правят по-слабо привлекателно 
упражняването на основните 
свободи, гарантирани от Договора, 
като например свободното движение 
на стоки и свободата на 
предоставяне на услуги, за да се запази 
или дори да се увеличи 
конкурентоспособността на 
Европейския съюз.

Or. en
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BG Единство в многообразието BG

22.3.2019 A8-0205/312

Изменение 312
Робертс Зиле, Косма Злотовски
от името на групата ECR

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
Съображение 5 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5 a) Превозът на товари се 
различава съществено от превоза на 
пътници. Водачите на пътнически 
автобуси са в тесен контакт със 
своите пътници и следва да могат да 
ползват по-гъвкаво почивки, без да се 
удължава времето на управление или 
да се съкращават периодите на 
почивка и почивките по време на 
работа.

Or. en
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BG Единство в многообразието BG

22.3.2019 A8-0205/313

Изменение 313
Робертс Зиле, Косма Злотовски
от името на групата ECR

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
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Водачите, които извършват 
международни превози на дълги 
разстояния, прекарват дълго време 
далеч от дома. Сегашните изисквания за 
редовната седмична почивка ненужно 
удължават това време. Поради това е 
желателно разпоредбата за редовната 
седмична почивка да се приспособи по 
такъв начин, че да улесни водачите да 
извършват превози в съответствие с 
правилата и да се връщат у дома за 
редовната седмична почивка, както и да 
получават пълна компенсация за всички 
периоди на намалена седмична почивка. 
Необходимо е също така да се предвиди 
превозвачите да организират работата 
на водачите по такъв начин, че 
периодите извън дома да не бъдат 
прекомерно продължителни.

(6) Водачите, които извършват 
международни превози на дълги 
разстояния, прекарват дълго време 
далеч от дома. Сегашните изисквания за 
редовната седмична почивка ненужно 
удължават това време. Поради това е 
желателно разпоредбата за редовната 
седмична почивка да се приспособи по 
такъв начин, че да улесни водачите да 
извършват превози в съответствие с 
правилата и да се връщат у дома за 
редовната седмична почивка, както и да 
получават пълна компенсация за всички 
периоди на намалена седмична почивка. 
Необходимо е също така да се предвиди 
превозвачите да организират работата 
на водачите по такъв начин, че 
периодите извън дома да не бъдат 
прекомерно продължителни. Водачите 
следва да могат да избират как и къде 
да ползват периодите си на почивка.
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BG Единство в многообразието BG

22.3.2019 A8-0205/314

Изменение 314
Робертс Зиле, Косма Злотовски
от името на групата ECR

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
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. Ето защо е 
уместно да се поясни къде може да се 
ползва седмичната почивка, за да се 
осигурят подходящи условия за 
почивка на водачите.

Or. en
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BG Единство в многообразието BG

22.3.2019 A8-0205/315

Изменение 315
Робертс Зиле, Косма Злотовски
от името на групата ECR

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
Съображение 7 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7 a) Подходящите условия за 
почивка са от ключово значение за 
подобряване на условията на труд на 
водачите в сектора и за поддържане 
на пътната безопасност. Тъй като за 
транспортния сектор е типично да 
се ползва почивка в кабината, а 
пълното отделяне на водачите от 
техните превозни средства не е 
желателно от съображения за 
сигурност и валидност на 
застраховката, на водачите следва да 
е разрешено да ползват почивката си 
в своето превозно средство, ако то е 
оборудвано с подходящи условия за 
спане. Поради текущия недостиг на 
безопасни и сигурни зони за паркиране 
по европейските пътища изискването 
шофьорите да ползват 45 часа 
седмична почивка извън кабината на 
практика не е приложимо, ето защо 
следва да се прилага само когато този 
недостиг е взет под внимание и е 
намерено решение.

Or. en
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BG Единство в многообразието BG

22.3.2019 A8-0205/316

Изменение 316
Робертс Зиле, Косма Злотовски
от името на групата ECR

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
Съображение 7 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7б) В преразгледаните насоки за 
TEN-T е предвидено изграждането на 
зони за паркиране по 
автомагистралите приблизително на 
всеки 100 км, за да се осигури 
пространство за паркиране за 
професионалните ползватели на 
пътищата с подходящо ниво на 
безопасност и сигурност, и в тази 
връзка държавите членки следва да се 
насърчават да прилагат насоките за 
TEN-T и в достатъчна степен да 
подкрепят и да инвестират в 
безопасни и подходящо пригодени зони 
за паркиране.

Or. en


