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BG Единство в многообразието BG

22.3.2019 A8-0206/723

Изменение 723
Косма Злотовски, Робертс Зиле
от името на групата ECR

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 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) За създаването на безопасен, 
ефикасен и социално отговорен сектор 
на автомобилния транспорт е 
необходимо да се гарантират, от една 
страна, адекватни условия на труд и 
социална закрила за водачите, а от 
друга страна — подходящи условия за 
стопанска дейност на превозвачите и за 
лоялна конкуренция между тях.

(1) За създаването на безопасен, 
ефикасен и социално отговорен сектор 
на автомобилния транспорт е 
необходимо да се гарантират, от една 
страна, свободното движение на 
стоки и свободното предоставяне на 
услуги, адекватни условия на труд и 
социална закрила за водачите, както и 
да се осигурят подходящи условия за 
стопанска дейност, като същевременно 
се зачитат основните свободи, 
свободното движение на стоки и по-
специално свободното предоставяне 
на услуги, които са залегнали в 
Договорите.

Or. pl



AM\1180669BG.docx PE621.702v01-00

BG Единство в многообразието BG

22.3.2019 A8-0206/724

Изменение 724
Косма Злотовски, Робертс Зиле
от името на групата ECR

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 1 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1a) Всички приложими към 
автомобилния транспорт правила 
трябва да бъдат пропорционални и 
обосновани и не трябва да 
възпрепятстват или да правят по-
малко привлекателно упражняването 
на основните свободи, гарантирани 
от Договора, като свободното 
движение на стоки и свободното 
предоставяне на услуги, за да се запази 
или дори да се увеличи 
конкурентоспособността на Съюза, 
включително разходите за продукти 
и услуги, като се обезпечат условията 
на труд и социална закрила за 
водачите, както и като се отчита 
специфичният характер на сектора, 
тъй като водачите са работници с 
голяма мобилност, а не 
командировани работници.
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BG Единство в многообразието BG

22.3.2019 A8-0206/725

Изменение 725
Косма Злотовски, Робертс Зиле
от името на групата ECR

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 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Присъщата на услугите за 
автомобилен превоз голяма мобилност 
налага да се обърне особено внимание 
на гарантирането, че водачите се 
възползват от полагащите им се права и 
че превозвачите не се сблъскват с 
непропорционални административни 
пречки, които неоправдано ограничават 
тяхната свобода да предоставят 
трансгранични услуги.

(2) Присъщата на услугите за 
автомобилен превоз голяма мобилност 
налага да се обърне особено внимание 
на гарантирането, че водачите се 
възползват от полагащите им се права и 
че превозвачите, повечето от които 
(90%) са МСП с по-малко от 
10 работници, не се сблъскват с 
непропорционални административни 
пречки или с прекалени и 
дискриминационни проверки, които 
неоправдано ограничават тяхната 
свобода да предоставят трансгранични 
услуги.
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BG Единство в многообразието BG

22.3.2019 A8-0206/726

Изменение 726
Косма Злотовски, Робертс Зиле
от името на групата ECR

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 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Балансът между подобряването 
на социалните условия и условията на 
труд за водачите и улесненото 
упражняване на правото на 
предоставяне на услуги за 
автомобилен превоз, основани на 
лоялна конкуренция между 
националните и чуждестранните 
превозвачи, е от решаващо значение за 
гладкото функциониране на вътрешния 
пазар.

(3) Балансът между правото на 
предоставяне на услуги за 
автомобилен превоз, основани на 
равна конкуренция между 
националните и чуждестранните 
превозвачи, в съответствие с 
разпоредбите на Договора, и 
необходимостта от подходящи 
социални условия и условията на труд 
за водачите, е от решаващо значение за 
гладкото функциониране на вътрешния 
пазар.
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BG Единство в многообразието BG

22.3.2019 A8-0206/727

Изменение 727
Косма Злотовски, Робертс Зиле
от името на групата ECR

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 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Балансът между подобряването 
на социалните условия и условията на 
труд за водачите и улесненото 
упражняване на правото на 
предоставяне на услуги за автомобилен 
превоз, основани на лоялна 
конкуренция между националните и 
чуждестранните превозвачи, е от 
решаващо значение за гладкото 
функциониране на вътрешния пазар.

(3) Балансът между подобряването 
на социалните условия и условията на 
труд за водачите и улесненото 
упражняване на правото на 
предоставяне на услуги за автомобилен 
превоз, основани на лоялна 
конкуренция между превозвачите на 
EС, е от решаващо значение за гладкото 
функциониране на вътрешния пазар.

Or. pl
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BG Единство в многообразието BG

22.3.2019 A8-0206/728

Изменение 728
Косма Злотовски, Робертс Зиле
от името на групата ECR

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 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) В резултат от оценка на 
ефективността и ефикасността на 
действащото социално законодателство 
на Съюза в областта на автомобилния 
транспорт бяха установени някои 
„вратички“ в съществуващите 
разпоредби и недостатъци в тяхното 
изпълнение. Освен това съществуват 
редица несъответствия между 
държавите членки в тълкуването, 
прилагането и изпълнението на 
правилата. Това създава правна 
несигурност и нееднакво третиране на 
водачите и превозвачите, което е вредно 
за условията на труд, социалните 
условия и условията на конкуренция в 
сектора.

(4) В резултат от оценка на 
ефективността и ефикасността на 
действащото социално законодателство 
на Съюза в областта на автомобилния 
транспорт бяха установени някои 
„вратички“ в съществуващите 
разпоредби и недостатъци в тяхното 
изпълнение. Освен това съществуват 
редица несъответствия между 
държавите членки в тълкуването, 
прилагането и изпълнението на 
правилата. Това създава правна 
несигурност и води до незаконни и 
неправомерни практики на нееднакво 
третиране на водачите и превозвачите в 
някои държави членки, което е вредно 
за условията на труд, социалните 
условия и условията на конкуренция в 
сектора.
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