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22.3.2019 A8-0206/729

Изменение 729
Косма Злотовски, Робертс Зиле
от името на групата ECR

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 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Адекватното, ефективно и 
последователно изпълнение на 
разпоредбите относно работното време 
е от решаващо значение за защитата на 
условията на труд на водачите и за 
предотвратяването на нарушения на 
конкуренцията вследствие на 
неспазването. Поради това е 
желателно съществуващите 
уеднаквени изисквания за изпълнение, 
посочени в Директива 2006/22/ЕО, да 
се разширят, така че да включат и 
контрола за спазването на 
разпоредбите за работното време, 
посочени в Директива 2002/15/ЕО.

(5) Адекватното, ефективно и 
последователно изпълнение на 
разпоредбите относно работното време 
е от решаващо значение за 
подобряването на пътната 
безопасност, защитата на условията на 
труд на водачите и за предотвратяването 
на нарушения на конкуренцията 
вследствие на неспазването. 
Подчертава, че е трудно по време на 
пътните проверки да се извършват 
проверки на спазването на работното 
време и че следователно такива 
проверки следва да бъдат ограничени 
до проверки в помещенията на 
автомобилните превозвачи. 
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BG Единство в многообразието BG

22.3.2019 A8-0206/730

Изменение 730
Косма Злотовски, Робертс Зиле
от името на групата ECR

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 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Административното 
сътрудничество между държавите 
членки по отношение на прилагането на 
социалните правила в автомобилния 
транспорт се оказа недостатъчно, 
поради което трансграничното 
правоприлагане е по-трудно, 
неефикасно и несъгласувано. Ето защо 
е необходимо да се установи рамка за 
ефективно общуване и взаимно 
подпомагане, включително обмен на 
данни относно нарушения и 
информация за добри практики в 
правоприлагането.

(6) Административното 
сътрудничество между държавите 
членки по отношение на прилагането на 
всички правила в автомобилния 
транспорт следва да бъде засилено и 
координирано допълнително. Ето защо 
е необходимо да се установи рамка за 
ефективно общуване и взаимно 
подпомагане, включително обмен на 
данни относно нарушения и 
информация за добри практики в 
правоприлагането.
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22.3.2019 A8-0206/731

Изменение 731
Косма Злотовски, Робертс Зиле
от името на групата ECR

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 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) За по-нататъшно подобряване 
на ефективността, ефикасността и 
съгласуваността на изпълнението е 
желателно да се развиват 
характеристиките и използването на 
съществуващите национални системи за 
класифициране на риска. Достъпът до 
данните, съдържащи се в системите за 
класифициране на риска, би дал 
възможност за по-целенасочени 
проверки на превозвачи, които не 
спазват правилата, а единната формула 
за оценка на степента на риска за дадено 
транспортното предприятие би 
допринесла за по-справедливо 
третиране на превозвачите при 
проверките.

(7) С цел засилване на 
трансграничното административно 
сътрудничество и подобряване на 
ефективността, ефикасността и 
съгласуваността на изпълнението е 
желателно да се развиват 
характеристиките и използването на 
съществуващите национални системи за 
класифициране на риска. Достъпът до 
данните, съдържащи се в системите за 
класифициране на риска, би дал 
възможност за по-целенасочени 
проверки на превозвачи, които не 
спазват правилата, а единната формула 
за оценка на степента на риска за дадено 
транспортното предприятие би 
допринесла за по-справедливо 
третиране на превозвачите при 
проверките.
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22.3.2019 A8-0206/732

Изменение 732
Косма Злотовски, Робертс Зиле
от името на групата ECR

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 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) За да се гарантират еднакви 
условия за изпълнение на Директива 
2006/22/ЕО, на Комисията следва да 
бъдат предоставени изпълнителни 
правомощия. Тези правомощия следва 
да бъдат упражнявани в 
съответствие с Регламент (ЕС) 
№ 182/201114.

заличава се

_________________
14 Регламент (ЕС) № 182/2011 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 16 февруари 2011 г. за 
установяване на общите правила и 
принципи относно реда и условията 
за контрол от страна на държавите 
членки върху упражняването на 
изпълнителните правомощия от 
страна на Комисията (ОВ L 55, 
28.2.2011 г., стр. 13).
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22.3.2019 A8-0206/733

Изменение 733
Косма Злотовски, Робертс Зиле
от името на групата ECR

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 8 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8а) Държавите членки по 
периферията се сблъскват с много по-
големи трудности в опитите да 
достигнат до центъра на вътрешния 
пазар на Съюза. Може да е 
необходимо преминаване през една 
или дори две държави извън ЕС, като 
се извършват всички необходими 
гранични и митнически проверки, 
което води до удължаване на общото 
време за пътуване и следователно до 
по-големи разходи.
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