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  Бюлетин 02/22.06.2016 

 

 

ЕВРОПЕЙСКИ ПОЛИТИКИ В АВТОМОБИЛНИЯ ТРАНСПОРТ 
 
 

I. EК стартира обществено обсъждане на Регламент (ЕО) № 1071/2009 на 
ЕП и на Съвета за установяване на общи правила относно условията, 
които трябва да бъдат спазени за упражняване на професията 
автомобилен превозвач и Регламент (ЕО)  № 1072/2009 за достъпа до 
международния пазар на автомобилните превози.  

 
ЕК отчита, че някои правила в Регламентите не са ясно дефинирани и се прилагат 
различно в зависимост от тълкуването на отделните страни-членки. Такъв е примерът 
с ограниченията за каботажните превози. Комисията планира да актуализира 
настоящите правила с цел улесняване на тяхното прилагане, да намали 
административната тежест и свързаната с това документация на хартиен носител. 

Подготвя се пакет от законодателни предложения за подобряване на европейския 
автомобилен транспортен сектор по отношение на разходите, социалните условия и 
екологията. Целта е да се гарантира ефективност и конкурентоспособност на 
вътрешния европейски пазар при спазване на еднакви правила от всички участници. 

Консултациите ще продължат 12 седмици. Повече информация за общественото 
обсъждане ТУК 
 
 

II. ЕК публикува резултата от общественото проучване относно:  

  

1. Регламент (ЕО) № 561/2006 на ЕП и Съвета за хармонизиране на някои 
разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния 
транспорт.  

2. Директива 2002/15/EО за организацията на работното време на лицата, 
извършващи транспортни дейности в автомобилния транспорт. 

3. Директива 2006/22/ЕО относно социалното законодателство. 
 
Целта на задълбоченото проучване е да се проникне в същността на нормативната 
база  по отношение на ефикасност, ефективност, уместност, правно значение, 
съгласуваност, съвместимост и координация на законодателните актове.  

Заключението е, че социалното законодателство в автомобилния транспорт  остава 
икономически уместно и инструмент за справяне със социалния дъмпинг на 
транспортния пазар, за осигуряване на еднакви условия за транспортните оператори 
(превозвачи), хармонизиране на работните условия за шофьорите и осигуряване 
безопасността на движението по европейските пътища. 

 
 

http://ec.europa.eu/transport/modes/road/consultations/2016-review-road-regulations_en.htm
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Интересни са препоръките за прилагане на принципа за солидарна отговорност, както 
следва: 

1. Да се издадат насоки и пояснения на европейско ниво, които да определят 
ролята, задълженията и отговорностите на различните участници по 
веригата на договорите с подизпълнителите. 

2. Да се повиши разбирането на социалните права на наетите работници в 
автомобилния транспорт от клиентите на транспортни услуги. 

3. Да се анализира отражението от въвеждането на задължителна солидарна 
отговорност и да се направи оценка на въздействието.  

4. Да се обмисли въвеждането на задължителна солидарна отговорност в 
Директивата за работното време. 

 
Пълният доклад можете да изтеглите ТУК 

 
Коментар: Всъщност принципът на солидарната отговорност вече е въведен в MiLoG и 
в наказателно-правните санкции на френското законодателство (в сила от 1 юли), 
където възложителят-спедитор отговаря солидарно за спазването на закона за 
минималното заплащане на шофьорите от превозвачите. Това е удобно решение за 
държавните администрации, които ще прехвърлят своите контролни функции върху 
икономическите субекти.  
 
 

III. Дания и Финландия не се съобразиха с правилата за каботаж 
 
ЕК реши да заведе дело срещу Дания и Финландия за неправилно прилагане и 
несъобразяване с правилата за каботаж съгласно Регламент (ЕО)  № 1072/2009 за 
достъпа до международния пазар на автомобилните превози.  

Регламентът позволява превозвачите, с лиценз на общността, да извършват до 3 
вътрешни превоза в страна-член освен техните превози. Единственото изискване на 
Регламента е, че тези вътрешни превози могат да се извършат след разтоварване на 
даден товар по международен превоз. 

Във Финландия обаче каботажът се ограничава до 10 транспорта в тримeсечен период. 
Комисията счита, че това допълнително ограничение не е правно оправдано. 
Допълнително, съгласно Регламента, всеки каботажен превоз може да включва 
няколко товарни и разтоварни точки. Докато съгласно финландското законодателство 
всяко товарене или разтоварване се тълкува за каботаж.  

Съгласно датското законодателство, един каботажен транспорт може да включва или 
няколко товарни или няколко разтоварни пункта, но не и двете. Съгласно мнението на 
Комисията това допълнително ограничение е също недопустимо. 

ЕК е изпратила обосновани становища до Дания и Финландия на 29.04. и 24.09.2015 г., 
но двете страни не са успели да направят промените в техните законодателства 
съгласно европейския Регламент. 
 
Източници: DG MOVE, CLECAT       Поликсена Кръстанова 
 

 

http://ec.europa.eu/transport/facts-fundings/evaluations/annual_en.htm

