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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. 

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, определени в 
Регламент (ЕО) № 1072/2009 и 
Регламент (ЕО) № 1073/2009.

В съответствие с Регламент (ЕО) № 
1072/2009 и Регламент (ЕО) № 
1073/2009 транзитното преминаване 
се счита за международен превоз. 
Водач, който преминава без товарене 
или разтоварване на товари през 
територията на държава членка, се 
счита за командирован на 
територията на въпросната държава 
членка, 
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 
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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 
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.
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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  
превозие равен на 3 дни или по-малко 
през период от един календарен месец.

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, 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 
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ограничават до превози, които 
започват от държавата членка, в 
която е регистриран автомобилният 
превозвач, отиват директно до друга 
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.
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