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BG Единство в многообразието BG 

27.6.2018 A8-0206/142 

Изменение  142 

Тери Райнтке 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0206/2018 

Меря Кюльонен 

Изисквания за изпълнение и специфични правила за командироването на водачи в 

сектора на автомобилния транспорт 

COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD) 

Предложение за директива 

Член 2 – параграф 2 – алинея 1 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Държавите членки не прилагат член 3, 

параграф 1, първа алинея, букви б) и в) 

от Директива 96/71/ЕО към водачи в 

сектора на автомобилния транспорт, 

наети от предприятия, посочени в 

член 1, параграф 3, буква а) от 

въпросната директива, когато водачите 

извършват международни превози, 

определени в Регламент (ЕО) 

№ 1072/2009 и Регламент (ЕО) 

№ 1073/2009, и периодът на 

командироване на тяхната 

територия за извършването на тези 

превози е равен на 3 дни или по-малко 

през период от един календарен месец. 

Държавите членки прилагат член 3, 

параграф 1, първа алинея, букви б) и в) 

от Директива 96/71/ЕО към водачи в 

сектора на автомобилния транспорт, 

наети от предприятия, посочени в 

член 1, параграф 3, буква а) от 

въпросната директива, когато водачите 

извършват международни или 

каботажни превози, както са 

определени в Регламент (ЕО) 

№ 1072/2009 и Регламент (ЕО) 

№ 1073/2009. 

Or. en 
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27.6.2018 A8-0206/143 

Изменение  143 

Тери Райнтке 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0206/2018 

Меря Кюльонен 

Изисквания за изпълнение и специфични правила за командироването на водачи в 

сектора на автомобилния транспорт 

COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD) 

Предложение за директива 

Член 2 – параграф 2 – алинея 2 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Когато периодът на командироване е 

по-дълъг от 3 дни, държавите членки 

прилагат член 3, параграф 1, първа 

алинея, букви б) и в) от Директива 

96/71/ЕО за целия период на 

командироване на тяхната територия 

през периода от един календарен 

месец, посочен в първа алинея. 

Държавите членки прилагат Директива 

96/71/ЕО и Директива 2014/67/ЕС за 

целия период на командироване на 

тяхната територия към водачи в 

сектора на автомобилния транспорт, 

наети от предприятия, посочени в 

член 1, параграф 3, букви а), б) и в), 

когато извършват етапите на 

автомобилен превоз в рамките на 

комбиниран транспорт, както е 

посочено в член 4 от Директива 

92/106/ЕИО. 

Or. en 
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27.6.2018 A8-0206/144 

Изменение  144 

Тери Райнтке 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0206/2018 

Меря Кюльонен 

Изисквания за изпълнение и специфични правила за командироването на водачи в 

сектора на автомобилния транспорт 

COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD) 

Предложение за директива 

Член 2 – параграф 3 a (нов) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 3а. За целите на член 3, 

параграф 1, първа алинея, букви б) и в) 

от Директива 96/71/ЕО, когато 

превозите се извършват в повече от 

една държава членка в рамките на 

един и същи ден, се прилагат 

условията на заетост на държавата 

членка, които са най-благоприятни за 

водача. 

Or. en 
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27.6.2018 A8-0206/145 

Изменение  145 

Тери Райнтке 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0206/2018 

Меря Кюльонен 

Изисквания за изпълнение и специфични правила за командироването на водачи в 

сектора на автомобилния транспорт 

COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD) 

Предложение за директива 

Член 2 – параграф 4 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Държавите членки могат да 

налагат единствено следните 

административни изисквания и 

мерки за контрол: 

4. Държавите членки налагат на 

автомобилния превозвач, установен в 

друга държава членка, задължение да 

изпрати на националните компетентни 

органи, посредством 

Информационната система за 

вътрешния пазар (ИСВП),  най-късно 

при започването на командировката 

обикновена декларация за всеки 

командирован водач на 

стандартизиран електронен 

формуляр, разработен и предоставен 

от Комисията, без ненужно забавяне, 

на всички официални езици на Съюза, 
съдържаща следната информация: 

а) задължение за автомобилния 

превозвач, установен в друга държава 

членка, да изпрати на националните 

компетентни органи най-късно при 

започването на командировката 

декларация върху електронен носител 

за командироването на един от 

официалните езици на приемащата 

държава членка или на английски 

език, съдържаща само следната 

информация: 

 

i) самоличността на автомобилния 

превозвач; 

i) самоличността на автомобилния 

превозвач, а ако е дъщерно дружество, 
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и адреса на централното управление; 

ii) координатите за връзка с 

ръководител на транспортната дейност 

или с друго(и) лице(а) за контакт в 

държавата членка на установяване с 

оглед на връзка с компетентните органи 

на приемащата държава членка, в която 

се предоставят услугите, и за изпращане 

и получаване на документи или 

съобщения; 

ii) координатите за връзка с 

ръководител на транспортната дейност 

или с друго(и) лице(а) за контакт в 

държавата членка на установяване с 

оглед на връзка с компетентните органи 

на приемащата държава членка, в която 

се предоставят услугите, и за изпращане 

и получаване на документи или 

съобщения; 

iii) планираните брой и 

самоличност на командированите 

работници; 

iii) информация относно 

командированите водачи, 

включително следното: 

самоличността, държавата на 

пребиваване, трудовото право, 

приложимо за трудовия договор, 

държавата на плащане на вноските 

за социална сигурност и 

социалноосигурителния 

идентификатор; 

iv) планираните 

продължителност, начална и крайна 

дата на командировката; 

iv) планираните начална и крайна 

дата на командировката на всеки 

работник, без да се засяга 

евентуалното удължаване, когато 

такова се налага от непредвидими 

обстоятелства; 

v) регистрационните номера на 

превозните средства, използвани при 

командировката; 

v) регистрационните номера на 

превозните средства, използвани при 

командировката; 

vi) вида на транспортните услуги, 

т.е. превоз на товари, превоз на 

пътници, международен превоз, 

каботажен превоз; 

vi) вида на транспортните услуги, 

т.е. превоз на товари, превоз на 

пътници, международен превоз, 

каботажен превоз; 

 Обикновената декларация, посочена в 

първа алинея, може да покрива 

максимален период от шест месеца и 

се актуализира по електронен път от 

автомобилния превозвач в 

съответствие с текущата 

фактическа ситуация без ненужно 

забавяне. 

б) задължение за водача да 

съхранява върху хартиен или 

електронен носител и предоставя при 

поискване по време на пътна проверка 

4а. Държавите членки мога да 

налагат допълнително следните 

административни изисквания и 
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копие от декларацията за 

командироване и доказателство за 

транспортна операция, извършвана в 

приемащата държава членка, като 

например електронна товарителница 

(e-CMR) или доказателство, посочено 

в член 8 от Регламент (ЕО) № 1072/2009 

на Европейския парламент и на Съвета. 

мерки за контрол: 

 а) задължение за автомобилния 

превозвач да предостави на водача 

следните документи върху хартиен 

носител или в електронна форма за 

целите на пътните проверки: 

 i) копие от обикновената 

декларация, посочена в параграф 4, 

 ii) доказателство за транспортната 

операция, извършвана в приемащата 

държава членка, както е посочено в 

член 8 от Регламент (ЕО) № 1072/2009 

на Европейския парламент и на Съвета; 

 iii) електронната товарителница 

(e-CMR); 

 iv) копие от трудовия договор на 

официален език на приемащата 

държава членка или на английски 

език; 

 v) копие от фишовете за заплати 

за последните два месеца; 

в) задължение за водача да 

съхранява и предоставя при поискване 

по време на пътна проверка 

тахографските записи, и по-специално 

кодовете на държавите членки, посетени 

от водача при извършването на 

международен автомобилен превоз или 

каботажен превоз; 

в) задължение за водача да 

съхранява и предоставя при поискване 

по време на пътна проверка 

съответните тахографски записи и 

по-специално картата на водача със 

записи на преминаванията на граници 

и кодовете на държавите членки, 

посетени от водача при извършването 

на международен автомобилен превоз 

или каботажен превоз; 

г) задължение за водача да 

съхранява върху хартиен или 

електронен носител и да предоставя 

при поискване по време на пътна 

проверка копие от трудовия договор 

или от равностоен документ по 
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смисъла на член 3 от Директива 

91/533/ЕИО20 на Съвета, преведен на 

един от официалните езици на 

приемащата държава членка или на 

английски език; 

д) задължение за водача да 

съхранява върху хартиен или 

електронен носител и предоставя при 

поискване по време на пътна проверка 

копие от фишовете за заплати за 

последните два месеца; по време на 

пътната проверка на водача се 

позволява да се свърже с главното 

управление, ръководителя на 

транспортната дейност или с друго 

лице или субект, което може да 

предостави това копие; 

 

е) задължение за автомобилния 

превозвач да представи при поискване 

от приемащата държава членка в 

разумен срок, след изтичане на 

командировката, копия върху хартиен 

или електронен носител на 

документите, посочени в букви б), в) и 

д); 

е) задължение за автомобилния 

превозвач да представи при поискване 

от приемащата държава членка, след 

изтичане на командировката, без 

ненужно забавяне, копия върху 

хартиен носител или в електронен 

формат на документите, посочени в 

букви а) и б), включително копия от 

съответните фишове за заплати; 

__________________  

20 Директива 91/533/ЕИО на 

Съвета от 14 октомври 1991 г. 

относно задължението на 

работодателя да информира 

работниците или служителите за 

условията на трудовия договор или на 

трудовото правоотношение (ОВ 

L 288, 18.10.1991 г., стр. 32). 

 

Or. en 
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27.6.2018 A8-0206/146 

Изменение  146 

Тери Райнтке 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0206/2018 

Меря Кюльонен 

Изисквания за изпълнение и специфични правила за командироването на водачи в 

сектора на автомобилния транспорт 

COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD) 

Предложение за директива 

Член 2 – параграф 4 б (нов) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 4б. Държавите членки могат да 

налагат други административни 

изисквания и мерки за контрол, в 

случай че възникнат ситуации или 

нови тенденции, които сочат, че 

съществуващите административни 

изисквания и мерки за контрол не са 

достатъчни или ефикасни, за да се 

гарантира ефективното наблюдение 

на спазването на задълженията, 

определени в Директива 96/71/ЕО, 

[Директива 2014/67/ЕС] и 

настоящата директива, при условие 

че те са оправдани и съразмерни. 

Or. en 
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27.6.2018 A8-0206/147 

Изменение  147 

Тери Райнтке 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0206/2018 

Меря Кюльонен 

Изисквания за изпълнение и специфични правила за командироването на водачи в 

сектора на автомобилния транспорт 

COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD) 

Предложение за директива 

Член 2 – параграф 4 в (нов) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 4в. Оповестява се публично списък 

на автомобилните превозвачи в 

Съюза, които не отговарят на 

съответните правни изисквания, с 

цел да се гарантира възможно най-

голяма прозрачност. Този списък се 

основава на общи критерии, 

разработени на равнището на Съюза 

и преразглеждани ежегодно от 

Европейския орган по труда. На 

автомобилните превозвачи, посочени 

в списъка на Съюза, се налага забрана 

за извършване на дейност. Забраната 

за извършване на дейност по списъка 

на Съюза се прилага на цялата 

територия на държавите членки. В 

изключителни случаи държавите 

членки могат да предприемат 

едностранни мерки. При извънредна 

ситуация и при възникване на 

непредвиден проблем със сигурността 

държавите членки могат незабавно 

да издадат забрана за извършване на 

дейност на тяхната собствена 

територия. 

Or. en 
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27.6.2018 A8-0206/148 

Изменение  148 

Тери Райнтке 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0206/2018 

Меря Кюльонен 

Изисквания за изпълнение и специфични правила за командироването на водачи в 

сектора на автомобилния транспорт 

COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD) 

Предложение за директива 

Член 4 – параграф 2 а (нов) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2а. До посочената във втора 

алинея дата Директива 2003/88/ЕО, 

Директива 96/71/ЕО и Директива 

2014/67/ЕО остават приложими в 

своята цялост. 

Or. en 

 

 


