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BG Единство в многообразието BG

22.3.2019 A8-0205/327

Изменение 327
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
Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква в
Регламент (ЕО) № 561/2006
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) на друго място по избор на 
водача.

Or. en



AM\1180614BG.docx PE621.703v01-00

BG Единство в многообразието BG

22.3.2019 A8-0205/328

Изменение 328
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
Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква в
Регламент (ЕО) № 561/2006
Член 8 – параграф 8 б – алинея 1

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 по 
избор на 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 
четири последователни седмици;

Водачът декларира, че нормалната 
седмична почивка или седмична 
почивка от повече от 45 часа, 
ползвана като компенсация за 
предишна намалена седмична 
почивка, е ползвана на място по избор 
на водача. Декларацията се съхранява 
в помещенията на предприятието.

Or. en
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BG Единство в многообразието BG

22.3.2019 A8-0205/329

Изменение 329
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
Член 1 – параграф 1 – точка 7
Регламент (EО) № 561/2006
Член 12 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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.“;

заличава се

Or. en
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BG Единство в многообразието BG

22.3.2019 A8-0205/330

Изменение 330
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
Член 2 – параграф 1 – точка 2
Регламент (EО) № 165/2014
Член 37 – параграф 7 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Водачът въвежда в дигиталния 
тахограф символите на държавите, в 
които започва и приключва ежедневния 
си работен период, а също къде и кога 
водачът е пресякъл граница, в 
превозното средство при пристигане 
на подходящо място за спиране. 
Държавите членки могат да изискват от 
водачите на превозни средства, 
осъществяващи превози на тяхна 
територия, да добавят по-подробни 
географски данни към символа на 
държавата, при условие че тези държави 
членки са уведомили Комисията за тези 
подробни географски данни преди 1 
април 1998 г..

7. Водачът въвежда в цифровия 
тахограф символите на държавите, в 
които започва и приключва ежедневния 
си работен период. Водачът въвежда 
също така символа на държавата, в 
която той влиза, след прекосяване на 
граница на държава членка в 
началото на първото му планирано 
спиране в тази държава членка. Това 
спиране трябва да се разбира като 
почивка по време на работа или като 
планирана почивка в съответствие с 
Регламент (ЕО) № 561/2006 или всяко 
друго спиране за нуждите на водача 
или на операцията по превоз. 
Държавите членки могат да изискват от 
водачите на превозни средства, 
осъществяващи превози на тяхна 
територия, да добавят по-подробни 
географски данни към символа на 
държавата, при условие че тези държави 
членки са уведомили Комисията за тези 
подробни географски данни преди 1 
април 1998 г.

Or. en


