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BG Единство в многообразието BG

21.3.2019 A8-0206/185

Изменение 185
Marita Ulvskog
от името на комисията по заетост и социални въпроси

Доклад A8-0206/2018
Merja Kyllönen
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 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Бяха срещнати трудности и по 
прилагането в силно мобилния сектор 
на автомобилния транспорт на 
правилата за командироване на 
работници, определени в Директива 
96/71/ЕО на Европейския парламент и 
на Съвета15, както и на правилата 
относно административните изисквания, 
определени в Директива 2014/67/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета16. 
Некоординираните национални мерки за 
прилагането и изпълнението на 
разпоредбите относно командироването 
на работници в сектора на 
автомобилния транспорт породиха 
големи административни тежести за 
чуждестранните превозвачи от 
Съюза. Това създаде неоправдани 
ограничения на свободата за 
предоставяне на трансгранични 
услуги за автомобилен превоз, което 
има отрицателни странични ефекти 
за заетостта.

(9) Бяха срещнати трудности и по 
прилагането в силно мобилния сектор 
на автомобилния транспорт на 
правилата за командироване на 
работници, определени в Директива 
96/71/ЕО на Европейския парламент и 
на Съвета15, както и на правилата 
относно административните изисквания, 
определени в Директива 2014/67/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета16. 
Некоординираните национални мерки за 
прилагането и изпълнението на 
разпоредбите относно командироването 
на работници в сектора на 
автомобилния транспорт породиха 
големи административни тежести за 
превозвачите от Съюза и създадоха 
нелоялна конкуренция между 
предприятията в сектора.

–––––––––––––––––– –––––––––––––––––––
15 Директива 96/71/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 16 декември 
1996 г. относно командироването на 
работници в рамките на предоставянето 
на услуги (OВ L 18, 21.1.1997 г., стр. 1).

15 Директива 96/71/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 16 декември 
1996 г. относно командироването на 
работници в рамките на предоставянето 
на услуги (OВ L 18, 21.1.1997 г., стр. 1).
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16 Директива 2014/67/ЕС на 
Европейският парламент и на Съвета от 
15 май 2014 г. за осигуряване на 
изпълнението на Директива 96/71/ЕО 
относно командироването на работници 
в рамките на предоставянето на услуги 
и за изменение на Регламент (ЕС) 
№ 1024/2012 относно административно 
сътрудничество посредством 
Информационната система за 
вътрешния пазар („Регламент за 
ИСВП“) (ОВ L 159, 28.5.2014 г., 
стр. 11).

16 Директива 2014/67/ЕС на 
Европейският парламент и на Съвета от 
15 май 2014 г. за осигуряване на 
изпълнението на Директива 96/71/ЕО 
относно командироването на работници 
в рамките на предоставянето на услуги 
и за изменение на Регламент (ЕС) 
№ 1024/2012 относно административно 
сътрудничество посредством 
Информационната система за 
вътрешния пазар („Регламент за 
ИСВП“) (ОВ L 159, 28.5.2014 г., 
стр. 11).

Or. en



AM\1180667BG.docx PE621.702v01-00

BG Единство в многообразието BG

21.3.2019 A8-0206/186

Изменение 186
Marita Ulvskog
от името на комисията по заетост и социални въпроси

Доклад A8-0206/2018
Merja Kyllönen
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 9 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

 (9a) Неспазването на правилата за 
установяване на дружествата, 
осъществяващи международни 
автомобилни превози, създава 
различия на вътрешния пазар и 
допринася за развитието на нелоялна 
конкуренция между предприятията. 
Поради това правилата за 
установяване на дружествата, 
осъществяващи международни 
автомобилни превози, следва да бъдат 
по-строги и по-лесни за 
контролиране, по-специално с цел 
борба с възникването на дружества 
„пощенски кутии“.

Or. en
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21.3.2019 A8-0206/187

Изменение 187
Marita Ulvskog
от името на комисията по заетост и социални въпроси

Доклад A8-0206/2018
Merja Kyllönen
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 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) В предложението на Комисията 
от 8 март 2016 г.17 за изменение на 
Директива 96/71/ЕО се отчита, че 
изпълнението на посочената директива 
поставя специфични правни въпроси и 
води до специфични трудности в 
силно мобилния сектор на 
автомобилния транспорт и се посочва, 
че тези проблеми следва да се разрешат 
най-добре чрез специално 
законодателство за сектора на 
автомобилния транспорт.

(10) В предложението на Комисията 
от 8 март 2016 г.17 за изменение на 
Директива 96/71/ЕО се отчита, че 
изпълнението на посочената директива 
в силно мобилния сектор на 
автомобилния транспорт поражда 
специфични правни въпроси и 
трудности и се посочва, че тези 
проблеми следва да се разрешат най-
добре чрез специално законодателство 
за сектора на автомобилния транспорт. 
Въпреки това, като се има предвид, че 
транспортният сектор е сред най-
уязвимите сектори, разпоредбите за 
минимална закрила на Директива 
96/71/EО следва да се прилагат по 
отношение на всички работници.

–––––––––––––––– ––––––––––––––––
17 COM(2016)0128. 17 COM(2016)0128.
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BG Единство в многообразието BG

21.3.2019 A8-0206/188

Изменение 188
Marita Ulvskog
от името на комисията по заетост и социални въпроси

Доклад A8-0206/2018
Merja Kyllönen
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 10 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

 (10a) Тъй като е налице недостиг на 
водачи в Съюза, условията на труд 
следва да се подобрят съществено, за 
да се повиши привлекателността на 
професията.

Or. en
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21.3.2019 A8-0206/189

Изменение 189
Marita Ulvskog
от името на комисията по заетост и социални въпроси

Доклад A8-0206/2018
Merja Kyllönen
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 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) С оглед да се гарантира 
ефективното и пропорционално 
изпълнение на Директива 96/71/ЕО в 
сектора на автомобилния транспорт, е 
необходимо да се установят 
специфични за сектора правила, 
отразяващи особеностите на силно 
мобилната работна сила в този сектор и 
осигуряващи баланс между социалната 
закрила на водачите и свободата на 
превозвачите да предоставят 
трансгранични услуги.

(11) С оглед да се гарантира 
ефективното и пропорционално 
изпълнение на Директива 96/71/ЕО в 
сектора на автомобилния транспорт, е 
необходимо да се установят и да се 
засили прилагането на специфични за 
сектора правила, отразяващи 
особеностите на силно мобилната 
работна сила в този сектор и 
осигуряващи баланс между социалната 
закрила на водачите и свободата на 
превозвачите да предоставят 
трансгранични услуги.

Or. en
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21.3.2019 A8-0206/190

Изменение 190
Marita Ulvskog
от името на комисията по заетост и социални въпроси

Доклад A8-0206/2018
Merja Kyllönen
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) Каботажните превози, 
определени в Регламент (ЕО) 
1072/200918 и Регламент (ЕО) 
1073/200919, представляват 
предоставяне на услуги, което е 
обхванато в Директива 96/71/EО, тъй 
като превозът се извършва изцяло в 
друга държава членка. Вследствие на 
това правилата на приемащата държава 
членка за минималната ставка на 
възнаграждение 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.

––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––
18 Регламент (ЕО) № 1072/2009 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
21 октомври 2009 г. относно общите 

18 Регламент (ЕО) № 1072/2009 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
21 октомври 2009 г. относно общите 
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правила за достъп до пазара на 
международни автомобилни превози на 
товари (ОВ L 300, 14.11.2009 г., стр. 72).

правила за достъп до пазара на 
международни автомобилни превози на 
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).

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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21.3.2019 A8-0206/191

Изменение 191
Marita Ulvskog
от името на комисията по заетост и социални въпроси

Доклад A8-0206/2018
Merja Kyllönen
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 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

 (12a) Поради своите специфики на 
транзитни операции и липсата на 
достатъчна връзка на водача с 
територията на приемащата 
държава членка, те следва да бъдат 
изключени от обхвата на 
настоящата директива.

Or. en
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21.3.2019 A8-0206/192

Изменение 192
Marita Ulvskog
от името на комисията по заетост и социални въпроси

Доклад A8-0206/2018
Merja Kyllönen
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 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) С оглед да се осигури 
ефективното и ефикасно изпълнение 
на специфичните за сектора правила 
относно командироването на работници 
и да се избегнат непропорционални 
административни тежести за 
чуждестранните превозвачи, в сектора 
на автомобилния транспорт следва да 
бъдат установени специфични 
административни изисквания и 
изисквания за контрол с възползване в 
пълна степен от инструменти за 
контрол, като например цифровия 
тахограф.

(13) За да се въведат ясни, 
специфични за сектора правила относно 
командироването на работници, 
произтичащи от Директива 96/71/ЕО, 
с Директива (ЕС) 2018/957 на 
Европейския парламент и на Съвета1, 
и Директива 2014/67/ЕС, както и за да 
се осигури тяхното ефективно и 
ефикасно изпълнение и да се избегнат 
непропорционални административни 
тежести за чуждестранните превозвачи, 
в сектора на автомобилния транспорт 
следва да бъдат установени 
разработени от Комисията 
стандартизирани формуляри и по-
малък брой специфични 
административни изисквания и 
изисквания за контрол с възползване в 
пълна степен от инструменти за 
контрол, като например 
Информационната система за 
вътрешния пазар (ИСВП), портала на 
ГНСС (глобалната навигационна 
спътникова система) за 
автомобилния транспорт и 
интелигентни тахографи..

___________________________
1 Директива (ЕС) 2018/957 на Европейския 
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парламент и на Съвета от 28 юни 2018 
година за изменение на Директива 96/71/ЕО 
относно командироването на работници в 
рамките на предоставянето на услуги 
(текст от значение за ЕИП)

OВ L 173, 9.7.2018 г., стр. 16. 

Or. en
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21.3.2019 A8-0206/193

Изменение 193
Marita Ulvskog
от името на комисията по заетост и социални въпроси

Доклад A8-0206/2018
Merja Kyllönen
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 13 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

 (13a) Практики, при които 
дружествата майки в една държава 
членка получават по-голямата част 
от печалбата, а на спомагателните 
транспортни дружества в други 
държави членки се оставят 
ограничени ресурси, въпреки че те 
генерират по-голямата част от 
оборота от транспортната дейност, 
може да доведе до 
неравнопоставеност и несъразмерно 
прехвърляне на печалби между 
държавите членки и следва да се 
избягва. Отрицателна социална 
последици от такива практики е, че 
доходите на водачите в държавите 
членки, в които извършват дейност 
дъщерните дружества, се задържат 
на по-ниско равнище. За да се 
противодейства на евентуална 
нелоялна конкуренция в сектора на 
автомобилния транспорт, такива 
практики следва да бъдат подробно 
анализирани с цел да се избягват.

Or. en
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21.3.2019 A8-0206/194

Изменение 194
Marita Ulvskog
от името на комисията по заетост и социални въпроси

Доклад A8-0206/2018
Merja Kyllönen
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 13 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

 (13б) За да се гарантира пълно 
спазване на социалното 
законодателство, до създаването на 
Европейския орган по труда 
компетентните надзорни органи 
следва да имат достъп до 
Информационната система за 
вътрешния пазар и портала на 
глобалната навигационна спътникова 
система и да проверяват всички 
данни, предавани чрез тях.

Or. en


