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BG Единство в многообразието BG 

27.6.2018 A8-0206/161 

Изменение  161 

Георг Майер, Мари-Кристин Арнотю 

от името на групата ENF 

 

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 

Съображение 12 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(12) Такива балансирани критерии 

следва да са въз основа на концепция за 

достатъчна връзка на даден водач с 

територията на приемащата държава 

членка. Поради това следва да се 

установи времеви праг, над който за 

международните превози да се прилагат 

минималната ставка на заплащане и 

минималният размер на платения 

годишен отпуск в приемащата държава 

членка. Този времеви праг не следва да 

се прилага за каботажни превози, 

определени в Регламент (ЕО) 

№ 1072/200918 и Регламент (ЕО) 

№ 1073/200919, тъй като превозът се 

извършва изцяло в една приемаща 

държава членка. Вследствие на това 
правилата на приемащата държава 

членка за минималната ставка на 

заплащане и за минималния размер на 

платения годишен отпуск следва да се 

прилагат за каботажа независимо от 

честотата и продължителността на 

превозите, извършени от даден водач. 

(12) Такива балансирани критерии 

следва да са въз основа на концепция за 

достатъчна връзка на даден водач с 

територията на приемащата държава 

членка. Поради това следва да се 

установи времеви праг, над който за 

международните превози да се прилагат 

минималната ставка на заплащане и 

минималният размер на платения 

годишен отпуск в приемащата държава 

членка. Правилата за минималната 

ставка на заплащане, за 

обезщетенията, за минималния размер 

на платения годишен отпуск, за 

максималната продължителност на 

работното време и всички разпоредби 

от социалното законодателство на 

приемащата държава членка следва 

да се прилагат също така за каботажа 

независимо от честотата и 

продължителността на превозите, 

извършени от даден водач. 

_________________  

18 Регламент (ЕО) № 1072/2009 на 

Европейския парламент и на Съвета от 

21 октомври 2009 г. относно общите 

правила за достъп до пазара на 

международни автомобилни превози на 
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товари (ОВ L 300, 14.11.2009 г., стр. 72). 

19 Регламент (ЕО) № 1073/2009 на 

Европейския парламент и на Съвета от 

21 октомври 2009 г. относно общите 

правила за достъп до международния 

пазар на автобусни превози и за 

изменение на Регламент (ЕО) 

№ 561/2006 (ОВ L 300, 14.11.2009 г., 

стр. 88). 

 

Or. en 
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27.6.2018 A8-0206/162 

Изменение  162 

Георг Майер, Мари-Кристин Арнотю 

от името на групата ENF 

 

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. 

заличава се 

Or. en 

Обосновка 

С цел да се прекрати използването на заплатите в държави с високи заплати и по-добри 

социални условия на наетите водачи от държави с ниски ставки на заплащане и не толкова 

добри социални условия, подобрените условия за водачите на камиони следва да се прилагат от 

първия ден на работата нататък. Поради това посоченият параграф е невалиден. 
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27.6.2018 A8-0206/163 

Изменение  163 

Георг Майер, Мари-Кристин Арнотю 

от името на групата ENF 

 

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. 

От първия ден на командировката 
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 

Обосновка 

С цел да се прекрати използването на заплатите в държави с високи заплати и по-добри 

социални условия на наетите водачи от държави с ниски ставки на заплащане и не толкова 

добри социални условия, подобрените условия за водачите на камиони следва да се прилагат от 

първия ден на работата. 
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27.6.2018 A8-0206/164 

Изменение  164 

Георг Майер, Мари-Кристин Арнотю 

от името на групата ENF 

 

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 – буква а – уводна част 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

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: 

а) задължение за автомобилния 

превозвач, установен в друга държава 

членка, да изпрати на националните 

компетентни органи най-късно при 

започването на командировката 

декларация в електронен формат за 

командироването на официалния език 

на приемащата държава членка, 

съдържаща само следната информация: 

Or. en 

Обосновка 

За да могат надзорните органи да разберат напълно и да са запознати със сигурност със 

задължителните документи относно командироването, те трябва да могат да ги четат на своя 

официален език. 

 


