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BG Единство в многообразието BG 

27.6.2018 A8-0206/167 

Изменение  167 

Патрик Льо Ярик, Рина Роня Кари, Палома Лопес Бермехо, Мари-Пиер Вю, Жуан 

Ферейра, Жуан Пимента Лопеш, Мигел Виегаш, Мари-Кристин Вержиа, Денис де 

Йонг 

от името на групата GUE/NGL 

 

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 а (нова) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Държавите членки прилагат член 3, 

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

от Директива 96/71/ЕО като 

минимални условия спрямо водачи в 

сектора на автомобилния транспорт, 

когато извършват други видове 

международни или каботажни превози, 

както е посочено в Регламент (ЕО) № 

1072/2009 и Регламент (ЕО) № 

1073/2009. 

Or. en 
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27.6.2018 A8-0206/168 

Изменение  168 

Патрик Льо Ярик, Рина Роня Кари, Палома Лопес Бермехо, Мари-Пиер Вю, Жуан 

Ферейра, Жуан Пимента Лопеш, Мигел Виегаш, Мари-Кристин Вержиа, Денис де 

Йонг 

от името на групата GUE/NGL 

 

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 а (нов) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 3a. С цел определяне на 

съответната държава членка по 

отношение на прилагането на член 3, 

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

от Директива 96/71/ЕО и на вида 

превози в параграф 2, втора алинея, се 

прилага следното: 

 а) държавата членка, чиито 

условия следва да се прилагат по 

отношение на член 3, параграф 1, първа 

алинея, букви б) и в) от 

Директива 96/71/ЕО, се определя от 

конкретния превоз. 

 б) товаренето на стоките бележи 

началото на дейността по превоз и 

прекратяването на предишните 

превози; 

 в) приложимите условия за 

въпросния превоз са условията на 

държавата членка, в която би 

трябвало да се извърши 

разтоварването; 

Or. en 
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27.6.2018 A8-0206/169 

Изменение  169 

Патрик Льо Ярик, Рина Роня Кари, Палома Лопес Бермехо, Мари-Пиер Вю, 

Мари-Кристин Вержиа, Катержина Конечна 

от името на групата GUE/NGL 

 

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 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. 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. 

2. 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. 

 Чрез дерогация 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 тези 

превози се ограничават до такива, 

които започват от държавата членка, 

в която е регистриран автомобилният 

превозвач, отиват директно до друга 
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държава членка и са последвани от 

едно разтоварване и/или едно товарене 

в тази държава членка в рамките на 

два работни дни след пристигането и 

директно връщане в държавата членка, 

в която е регистриран автомобилният 

превозвач, като се изключват всякакви 

каботажни превози или всякакъв друг 

вид превози в друга държава членка. 

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 член 3, 

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

Директива 96/71/ЕО като минимални 

условия спрямо водачи в сектора на 

автомобилния транспорт, когато 

извършват други видове международни 

превози, както е посочено в Регламент 

№ 1072/2009 и Регламент № 1073/2009. 

Or. en 
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27.6.2018 A8-0206/170 

Изменение  170 

Патрик Льо Ярик, Рина Роня Кари, Палома Лопес Бермехо, Мари-Пиер Вю, 

Мари-Кристин Вержиа, Катержина Конечна 

от името на групата GUE/NGL 

 

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 а (нов) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 3a. С цел определяне на 

съответната държава членка по 

отношение на прилагането на член 3, 

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

от Директива 96/71/ЕО и на вида 

превози в параграф 2, трета алинея, се 

прилага следното: 

 а) държавата членка, чиито 

условия следва да се прилагат по 

отношение на член 3, параграф 1, първа 

алинея, букви б) и в) от 

Директива 96/71/ЕО, се определя от 

конкретния превоз. 
 б) товаренето на стоките бележи 

началото на дейността по превоз и 

прекратяването на предишните 

превози; 

 в) приложимите условия за 

въпросния превоз са условията на 

държавата членка, в която би 

трябвало да се извърши 

разтоварването; това обаче не се 

прилага за параграф 2, втора алинея. 

Or. en 

 

 


