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PR_COD_2app

Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
*** Процедура на одобрение

***I Обикновена законодателна процедура (първо четене)
***II Обикновена законодателна процедура (второ четене)

***III Обикновена законодателна процедура (трето четене)

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в 
проекта на акт.)

Изменения към проект на акт

Изменения в две колони, внесени от Парламента

Заличаванията се обозначават с получер курсив в лявата колона. 
Заместванията се обозначават с получер курсив в двете колони. Новият 
текст се обозначава с получер курсив в дясната колона.

В първия и втория ред на антетката на всяко изменение се посочва 
съответната част от текста в разглеждания проект на акт. Ако 
изменението се отнася до съществуващ акт, който проектът на акт има 
за цел да измени, антетката съдържа и трети и четвърти ред, където се 
посочват съответно съществуващият акт и съответната разпоредба от 
него.

Изменения, внесени от Парламента под формата на консолидиран 
текст

Новите части от текста се посочват с получер курсив. Заличените части 
от текста се посочват със символа ▌ или се зачеркват. Заместванията се 
обозначават, като се посочва с получер курсив новият текст и се 
заличава или зачерква заместваният текст. 
По изключение не се отбелязват измененията с чисто техническо 
естество, които се нанасят от службите с оглед изготвянето на 
окончателния текст.
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно позицията на Съвета на първо четене с оглед на приемането на директива 
на Европейския парламент и на Съвета за определяне на специфични правила 
във връзка с Директива 96/71/ЕО и Директива 2014/67/ЕС за командироването на 
водачи в сектора на автомобилния транспорт и за изменение на Директива 
2006/22/ЕО по отношение на изискванията за изпълнение и Регламент (ЕС) 
№ 1024/2012 
(05112/1/2020 – C9-0106/2020 – 2017/0121(COD))

(Обикновена законодателна процедура: второ четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид позицията на Съвета на първо четене (05112/1/2020 – 
C9-0106/2020),

– като взе предвид мотивираното становище, изпратено от Сената на Република 
Полша в рамките на Протокол № 2 относно прилагането на принципите на 
субсидиарност и пропорционалност, в което се заявява, че проектът на 
законодателен акт не съответства на принципа на субсидиарност,

– като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет 
от 18 януари 2018 г.1,

– като взе предвид становището на Комитета на регионите от 1 февруари 2018 г.2,

_ като взе предвид становището на Комисията (COM(2020)0151),

– като взе предвид позицията си на първо четене3 относно предложението на 
Комисията до Парламента и Съвета (COM(2017)0278), 

– като взе предвид член 294, параграф 7 от Договора за функционирането на 
Европейския съюз,

– като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия в 
съответствие с член 74, параграф 4 от Правилника за дейността,

– като взе предвид член 67 от своя Правилник за дейността,

– като взе предвид препоръката за второ четене на комисията по транспорт и 
туризъм (A9-0114/2020),

1 ОВ C 197, 8.6.2018 г., стр. 45. 
2 ОВ С 176, 23.5.2018 г., стр. 57.
3 Приети текстове, 4.4.2019 г., P8_TA(2019)0339.
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1. одобрява позицията на Съвета на първо четене;

2. отбелязва, че актът е приет в съответствие с позицията на Съвета; 

3. възлага на своя председател да подпише акта заедно с председателя на Съвета в 
съответствие с член 297, параграф 1 от Договора за функционирането на 
Европейския съюз;

4. възлага на своя генерален секретар да подпише акта, след като е направена 
проверка за надлежното изпълнение на всички процедури, и съвместно с 
генералния секретар на Съвета да пристъпи към публикуването му в Официален 
вестник на Европейския съюз;

5. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета, на Комисията и на националните парламенти.
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КРАТКА ОБОСНОВКА

1. Международен пазар на автомобилен транспорт 

Социалните правила на ЕС в сектора на автомобилния транспорт следва да допринасят 
за постигането на целите на политиката: да се подобряват условията на труд на водачите 
на превозни средства, да се гарантира лоялна конкуренция между дружествата, 
осъществяващи автомобилен транспорт, и да се повишава пътната безопасност за всички 
участници в движението по пътищата. 

Ключовите социални правила, отнасящи се за автомобилния транспорт, включват 
разпоредби относно организацията на работното време на водачите, посочени в 
Директива 2002/15/ЕО4, минималните изисквания за изпълнение, посочени в Директива 
2006/22/ЕО, правила относно времето на управление, прекъсванията и почивките 
съгласно Регламент (ЕО) № 561/20065 и разпоредбите относно командироването на 
работници съгласно Директива 96/71/ЕО6 и Директива 2014/67/ЕС7 за осигуряване на 
изпълнението. Тези правни актове са част от усилията в по-общ план, които имат за цел 
да се подобряват условията на труд на водачите, да се гарантира лоялна конкуренция 
между превозвачите и да се повишава безопасността по европейските пътища, както и да 
се осигури баланс между социалната закрила на водачите и свободата на превозвачите 
да предоставят трансгранични услуги. 

2. Предложението на Комисията 

На 31 май 2017 г. Комисията прие „Пакет за мобилността I“ с цел да се гарантира 
лоялната конкуренция, да се опростят действащите правила, да се запази вътрешният 
пазар на ЕС и да се гарантират правата на работниците в този сектор. Като част от този 
първи пакет за мобилността Комисията предложи да се установят специфични правила 
за командироването в сектора на автомобилния транспорт. 

Целите на предложението на Комисията са да се гарантира пропорционално и подходящо 
за целта прилагане на правилата за командироване и да се подобри гарантирането на 
изпълнението, а административното сътрудничество между държавите членки да стане 
по-структурирано и ефикасно. 

3. Междуинституционални преговори

След приемането на позицията на Парламента на първо четене на 4 април 2019 г., в 
периода от октомври до декември 2019 г., по време на финландското председателство на 
Съвета, се проведоха междуинституционални преговори (имащи за цел постигането на 
бързо споразумение на второ четене). След четири кръга на тристранни преговори, някои 
от тях проведени съвместно, преговарящият екип на Парламента постигна временно 
споразумение с председателството на Съвета по време на последната тристранна среща, 

4 OВ L 80, 23.3.2002 г., стp.35
5 ОВ L 102, 11.4.2006 г., стр. 1.
6 ОВ L 18, 21.01.1997 г., стр. 1.
7 ОВ L 159, 28.05.2014  г., стр. 11.
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която започна на 11 декември 2019 г.

Текстът на временното споразумение беше представен на комисията по транспорт и 
туризъм (TRAN) и потвърден на 21 януари 2020 г. Въз основа на одобрението от страна 
на комисията TRAN нейният председател посочи в писмото си до председателя на 
Комитета на постоянните представители (КОРЕПЕР I), че ще препоръча на пленарно 
заседание да бъде одобрена позицията на Съвета без изменения, при условие че тя е в 
съответствие с временното споразумение, постигнато между двете институции. След 
извършването на правно-езикова проверка, на 7 април 2020 г. (чрез писмена процедура) 
Съветът официално прие позицията си в съответствие с временното споразумение.

4. Основни елементи на постигнатото съгласие

Цялостното споразумение, което Парламентът постигна със Съвета, допълнително 
укрепи предложението, за да се гарантират балансирани условия за лоялна конкуренция 
и стриктно гарантиране на изпълнението. По-специално беше постигнато следното:

Освобождаване от режима на командироване на работниците, извършващи 
международни автомобилни превози 

Ключови елементи от споразумението се отнасят до въвеждането на освобождаване от 
общите правила за командироване поради високата степен на мобилност и до обхвата на 
това освобождаване. 

Освобождаването от правилата за командироване е свързано по-специално с 
„двустранните транспортни операции“ при превоза на стоки и на пътници и води до 
силно ограничена гъвкавост по отношение на допълнителните спирания, свързани с 
превоза. Освен това се пояснява, че международният превоз, преминаващ транзитно през 
територията на държава членка, не представлява ситуация на командироване. Правят се 
и разяснения за комбинирания транспорт. Други транспортни операции, включително 
каботажните превози, представляват случаи на командироване. 

Въпреки че Съветът предложи допълнително да се разшири обхватът на 
освобождаването, за да включва операциите за собствена сметка, Парламентът успешно 
защити ограничаването на изключенията до положението, при което съществува договор 
за предоставяне на услуги между работодателя, който изпраща водача, и страна, 
осъществяваща дейност в приемащата държава членка.

Освен това се пояснява, че присъствието с прекъсвания на водач в приемаща държава 
членка не представлява сумарно ситуация на дългосрочно командироване.

Превозвачи от трети държави

Съветът прие становището на Парламента относно превозвачите от трети държави, за да 
се гарантира, че укрепването на правилата за командироването на водачи от ЕС няма да 
доведе до конкурентно предимство за превозвачите от трети държави, които имат достъп 
до пазара на ЕС за автомобилни превози. 

В съответствие с член 1, параграф 4 от Директива 96/71/ЕО предприятията, установени 
в трета държава, не трябва да получават по-благоприятно третиране, отколкото 
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предприятията, установени в държава членка. Беше потвърдено, че този принцип следва 
да се прилага и по отношение на специфичните правила за командироването на водачи. 
Освен това държавите членки трябва да спазват задължението си да не дискриминират 
предприятия от Съюза, включително при договарянето на условията за достъп до пазара 
на Съюза в рамките на Европейската конференция на министрите на транспорта (ECMT). 
Съюзът следва също така да преговаря в рамките на споразумението AETR с цел да го 
приведе в съответствие с новите инструменти за контрол (интелигентни тахографи).

Административни изисквания за командироване, контрол и изпълнение

Автомобилните превозвачи ще могат и ще бъдат задължени да използват 
Информационната система за вътрешния пазар (ИСВП) на Комисията, за да изпращат 
декларациите за командироване и исканата информация. Тази хармонизирана процедура 
ще направи излишни отделните национални информационни системи.

По отношение на разпоредбите за контрол се прави разграничение между контрол на 
пътя и контрол след командироването. От автомобилния превозвач може да бъдат 
поискано пряко да предостави трудовия договор на водача и неговите фишове за заплата 
след командироването. На етапа на контрол след командироването ИСВП ще бъде 
основният комуникационен инструмент за автомобилния превозвач и държавите членки 
ще имат възможност да включат социалните партньори.

Съветът прие искането на Парламента да се определят санкции за нарушения на 
правилата на lex specialis и да се санкционират участниците във веригата на доставки, 
ако те знаят или би трябвало да знаят за нарушенията. Не на последно място, Съветът 
прие и разпоредба относно „интелигентното осигуряване на изпълнението“, с която 
държавите членки се задължават да включат контрола на правилата за командироването 
в рамките на цялостна стратегия за контрол.

Прозрачност за реда и условията на работа

Съветът прие искането на Парламента за специално правило относно задължението на 
приемащата държава членка да осигури прозрачност по отношение на реда и условията 
на работа, включително тези, които са определени в някои колективни трудови договори.

Включване на Директива 2002/15/ЕО в стандартите за гарантиране на прилагането на 
социалното законодателство

С Директива 2006/22/ЕО бяха въведени стандарти на Съюза за контрола и гарантирането 
на изпълнението на правилата, отнасящи се до времето на шофиране, прекъсванията и 
почивките, както и правилата относно тахографите. Тя обаче изключваше Директива 
2002/15/ЕО от обхвата си. Споразумението включва няколко аспекта на посочената 
директива, като например: националните системи за контрол, минималния брой на 
проверките, националните системи за оценка на риска и обмена на информация.

Преразгледани стандарти за гарантиране на изпълнението на социалното 
законодателство

Бяха направени две промени с цел подобряване на системата за оценка на риска: на първо 
място, Комисията ще въведе обща формула за класифициране на риска за предприятието, 
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и на второ място – националната информация за класифицирането на риска ще бъде на 
разположение на контролните органи в целия ЕС, включително в контекста на 
извършването на пътни проверки.

Правомощия на Комисията

Споразумението съдържа две правомощия за делегирани актове във връзка с 
актуализирането на приложенията, както и три нови правомощия за актове за 
изпълнение, а именно във връзка с обща формула за класифициране на риска, общ 
подход за регистриране и контрол на периодите на „друга работа“ и за разработване на 
функционалните възможности на комуникационния инструмент ИСВП, който ще се 
използва за декларациите за командироване.

Транспониране и преглед

Държавите членки следва да транспонират директивата в срок от 18 месеца след 
влизането в сила. Оценката на Комисията за прилагането на директивата, и по-конкретно 
на специалните разпоредби относно командированите водачи, се предвижда да се 
извърши в края на 2025 г.

5. Препоръка

Докладчикът счита, че постигнатият компромис представлява балансиран резултат. Тъй 
като позицията на Съвета съответства на постигнатото временно споразумение по време 
на междуинституционалните преговори, докладчикът препоръчва тази позиция да бъде 
приета без изменения.
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ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие Изисквания за изпълнение и за определяне на специфични правила 
за командироването на водачи в сектора на автомобилния 
транспорт

Позовавания 05112/1/2020 – C9-0106/2020 – 2017/0121(COD)
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