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BG Единство в многообразието BG 

27.6.2018 A8-0206/156 

Изменение  156 

Вим ван де Камп 

от името на групата PPE 

 

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 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 5 дни или по-малко през период от 

един календарен месец. 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

27.6.2018 A8-0206/157 

Изменение  157 

Вим ван де Камп 

от името на групата PPE 

 

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. 

Когато периодът на командироване е 

по-дълъг 5 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. 

Or. en 



 

AM\1157453BG.docx  PE621.702v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

27.6.2018 A8-0206/158 

Изменение  158 

Вим ван де Камп 

от името на групата PPE 

 

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 – буква а 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

а) по-къс от шест часа период на 

дневното работно време, прекаран на 

територията на приемаща държава 

членка, се счита за половин ден; 

а) по-къс от девет часа период на 

дневното работно време, прекаран на 

територията на приемаща държава 

членка, се счита за половин ден; 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

27.6.2018 A8-0206/159 

Изменение  159 

Вим ван де Камп 

от името на групата PPE 

 

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 – буква б 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) шестчасов или по-дълъг период 

на дневното работно време, прекаран на 

територията на приемаща държава 

членка, се счита за пълен ден; 

б) деветчасов или по-дълъг период 

на дневното работно време, прекаран на 

територията на приемаща държава 

членка, се счита за пълен ден; 

Or. en 

 


