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АВТОМОБИЛЕН ТРАНСПОРТ:
МЕЖДУНАРОДЕН И КАБОТАЖ

В резултат от приемането на редица европейски законодателни актове, както
международният сухопътен транспорт, така и каботажът на стоки и лица бяха
постепенно либерализирани.

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Дял VI от Договора от Лисабон, по-конкретно член 91 от ДФЕС.

ЦЕЛИ

Да се създаде либерализиран пазар за услуги на сухопътния транспорт, като се отвори
достъпа до професията посредством премахване на всякакви ограничения по отношение
на превозвача във връзка с неговата националност или обстоятелството, че е установен в
държава членка, различна от държавата, в която се предоставя услугата.

РЕЗУЛТАТИ

А. Автомобилен превоз
1. Достъп до пазара (и до професията) на транспорта на стоки
В резултат на жалбата за бездействие от страна на Европейския парламент Съдът на
ЕС в решението си от 22 май 1985 г. (61983CJ0013) осъди Съвета, че не е взел мерки
преди края на преходния период, предвиден в Римския договор (31 декември 1969 г.), в
следните области: а) свободата на предоставянето на услуги в международния транспорт
и б) допускането на чуждестранни превозвачи до националните транспортни услуги в
държавите членки. По отношение на тези две точки, чрез законодателството си през
последните 25 години ЕС почти успя да преодолее констатираните от Съда пропуски.
а. Международен сухопътен товарен превоз под наем или срещу възнаграждение
С Регламент 881/92 от 26 март 1992 г. се консолидира съществуващото законодателство
относно трансграничния транспорт между държавите членки и се определя режимът за
разрешителни на Общността, издавани на товарните превозвачи. Тези правила се отнасят
за превози от или до държава членка или преминаващи през една или повече държави
членки. В случай на маршрути, свързващи дадена държава членка с трета държава,
режимът се прилага, ако съществува споразумение между ЕС и третата държава. Ако
до момента превозите между две държави членки бяха възможни само на основата на
двустранни спогодби и, освен това, бяха подложени на ограничения, с този регламент,
считано от 1 януари 1993 г., бяха отменени всички количествени ограничения (квотите) и
двустранните разрешителни. Оттогава международният товарен превоз в Съюза е почти
свободен, тъй като достъпът до пазара се определя само от качествени изисквания за
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предоставяне на общностно разрешително, което се издава на превозвачите от държавата
членка по установяване и трябва да бъде признато от всички останали държави членки
(приемащите държави). Обхватът на това общностно разрешително беше разширен, така
че то да важи за всички страни — членки на Европейското икономическо пространство.
Въпреки това Регламент (ЕИО) № 3916/90 от 21 декември 1990 г. въведе общностен
предпазен механизъм в случай на криза, който е равностоен на съпътстваща мярка за
пълното премахване на системата от квоти в Съюза.
С Директива 96/26/ЕО на Съвета бяха определени три качествени критерия за
достъп до професията на товарен превозвач: добра репутация, финансова стабилност
и професионална компетентност. Тази директива беше отменена с Регламент (ЕО)
№ 1071/2009 от 21 октомври 2009 г. (виж по-долу), която добавя четвърто условие към
горепосочените три — условието за действително и трайно установяване в някоя държава
членка.
Регламент (ЕО) № 484/2002 от 1 март 2002 г. установи атестация за водач за
всички граждани на трета държава, извършващи под наем или срещу възнаграждение
превоз, обхванат от общностно разрешително. Този документ, който се отнася както
за международния транспорт, така и за каботажа, свидетелства, че водачът е нает
от транспортната фирма в съответствие със законодателните и административните
разпоредби относно заетостта и професионалното обучение, които се прилагат в
държавата членка по установяване. Тази мярка следва да предпази водачите, които
са граждани на трети държави, от това да бъдат незаконно наемани, да работят при
несигурни условия и да са по-ниско платени, в ущърб на конкуренцията и на пътната
безопасност.
И накрая трансграничното наемане на превозни средства без шофьори в сухопътния
товарен превоз е уредено с Директива 2006/1/ЕО на Съвета от 18 януари 2006 г.
б. Каботажен превоз
Регламент (ЕИО) № 3118/93 на Съвета от 25 октомври 1993 г. се отнася за сухопътния
каботаж, т.е. извършването на транспортни услуги на територията на държава членка
от превозвач, чието седалище се намира в друга държава членка. На практика става
въпрос за услуги, предоставяни от чуждестранни превозвачи, които поради извършен
международен курс се намират в приемаща страна и, вместо да се връщат празни,
извършват допълнителен превоз в страната, преди да достигнат границата. Регламент
(ЕИО) № 3118/93 дава възможност на превозвачите, разполагащи с издадено от държава
членка общностно разрешително, да изпълняват в друга държава членка товарни
сухопътни транспортни услуги, но само при условие че тези услуги се извършват
временно. При все това от 30 юни 1998 г. насам пълната либерализация на каботажа
продължава да има временен характер, като в същото време разрешава на държава
членка да подаде заявление до Комисията за приемането на предпазна клауза в случай на
сериозни смущения на пазара вследствие от каботажа.
След опита от страна на Комисията да уточни временния характер на каботажа чрез
тълкувателно съобщение (от 26 януари 2005 г.), с Регламент (ЕО) № 1072/2009 от 21
октомври 2009 г. (член 8, параграф 2) се изостави общото понятие „каботаж“ и се прие
по-ограничителна формулировка за „последователен каботаж“ (който предвижда до три
броя каботажни превози, разрешени през седемте дни след международното пътуване към
приемащата каботажа страна). Разпоредбите относно каботажа се прилагат, считано от
14 май 2010 г.
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в. Пакетът за автомобилния транспорт от 21 октомври 2009 г.
Постепенно ЕС създаде условия за създаване на либерализиран вътрешен пазар на
автомобилни превози. За създаване на условия за лоялна конкуренция, обаче, беше
необходима последваща хармонизация на социалните, техническите и данъчните рамкови
условия (вж. следващите бележки относно този въпрос).
В рамките на пакета за автомобилния транспорт, който беше приет през октомври 2009 г. с
компромис между Европейския парламент и Съвета, и който се състои от три Регламента
(ЕО) — № 1071/2009, № 1072/2009 и № 1073/2009, напълно приложими, считано от 4
декември 2011 г. — установените нови правила са общи за международния товарен превоз
и за каботажа. Новият законодателен пакет предвижда, наред с другото:
— опростен и стандартизиран формат на общностното разрешително (за новото

условие за установяване, вж. по-горе точка 1, подточка а);

— назначаване на транспортен управител, който трябва да ръководи ефективно и
постоянно транспортната дейност на дружеството, да има действителна връзка с него
(служител, управител или собственик) и да пребивава в ЕС;

— укрепване на процедурите за обмен на информация между държавите членки
във връзка с нарушения от страна на превозвачите, както и със задължението
за държавата членка, издала общностно разрешително, да предприеме действия
срещу превозвач, който е извършил нарушение в друга държава членка. Предвижда
се и възможност за отнемане на общностни разрешителни, заверени копия или
удостоверенията на водача;

— точно и лесно за прилагане определение на временния характер на каботажните
превози (виж по-горе точка 1, подточка б).

По-специално, Регламент (ЕО) № 1071/2009 има за цел да въведе по-строги правила
за достъпа до професията на товарния превозвач и да осъвремени имиджа на сектора
на автомобилния транспорт. Регламент (ЕО) № 1072/2009 допълнително консолидира
и хармонизира правилата за каботаж. По-специално премахва правната несигурност
за автомобилните превозвачи посредством сливане на Регламенти (ЕИО) № 881/92 и
№ 3118/93 и отмяна на Директива 2006/94/ЕО (относно някои видове превоз на стоки по
шосе). Относно Регламент (ЕО) № 1073/2009, виж по-долу точка 2, подточка в.
2. Постепенна либерализация на превоза на пътници
а. Международен автомобилен превоз на пътници с автобус
За разлика от товарния автомобилен транспорт, отварянето на пазара за пътническия
транспорт напредва по-бавно.
Регламент (ЕИО) № 684/92 от 16 март 1992 г. допринесе за отваряне на пазара в
сферата на международния автобусен и микробусен транспорт. С него се разреши на
всяко транспортно дружество от Съюза да осъществява редовни транспортни услуги
(с определена честота и по определен маршрут с предварително определени места за
спиране) или случаен превоз между държавите членки (транспорт на групи, сформирани
по инициатива на възложител на поръчка или на самия превозвач) на повече от девет
лица (включително водача). Този регламент беше допълнен и изменен с Регламент (ЕО)
№ 11/98 от 11 декември 1997 г., с който се въведе общностно разрешително, издавано от
компетентните органи на държавата членка на установяване, на дружествата за транспорт
на пътници с автобус и минибус по поръчка на трети лица. Превозвачите трябва да
са в състояние да покажат това общностно разрешително като доказателство за своето
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разрешение в страната по произход. Редовните международни транспортни услуги трябва
да бъдат обхванати също и от предварително разрешение на името на превозвача.
б. „Каботажен превоз“
Регламент (ЕО) № 12/98 от 11 декември 1997 г. разреши каботажни превози за всички
случайни превози, за редовните специализирани превози (за определени категории
пътници), при условие че те са обхванати от договор, сключен между организатора
и превозвача (напр. за транспорт на работници или ученици), както и за редовните
маршрути, при условие че каботажът се извършва по време на редовния международен
маршрут (а не в края). Както и в случая с товарния каботаж, пътническият каботаж се
извършва на временна основа.
Понастоящем отварянето на пазара не засяга следните случаи, в които компетентните
органи могат да забранят на превозвачи, които не са местни лица, да извършват каботаж
на пътници: редовни услуги в страната, извършвани независимо от международна
транспортна услуга, както и градски, извънградски и регионален транспорт (дори и в
рамките на международния транспорт).
в. Пакетът за автомобилния транспорт от 21 октомври 2009 г. (вж. по-горе, точка 1,
буква в)
Регламент (ЕО) № 1073/2009 въвежда общи правила за достъпа до международния
пазар на превози на пътници с микробуси и автобуси. Той изяснява приложното поле
и опростява процедурите, като преразглежда и консолидира предходната законодателна
рамка (Регламент (ЕИО) № 684/92 за международен превоз на пътници и Регламент (ЕО)
№ 12/98 за каботажа в същата област, които заменя). По-специално, след потвърждаване
на принципа на свободното предоставяне на услуги при същите условия, вече описани
в Регламент (ЕИО) № 684/92, той определя условията за предоставяне и отнемане на
общностни разрешителни, времетраенето на тяхната валидност и условията за използване
и представяне както на разрешителното, така и на негови заверени копия.
В този регламент също каботажът на пътници е разрешен, както и в случай на товарен
превоз, при условие че каботаж не е основната цел на транспортната услуга, следователно
той трябва да настъпи след редовна международна услуга.

РОЛЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

В сферата на автомобилния транспорт чрез многобройни резолюции и доклади
Европейският парламент е изисквал и подкрепял постепенното отваряне на пазара
за товарен и пътнически автомобилен транспорт. При това той винаги е посочвал
необходимостта от паралелна либерализация и хармонизиране, включително на
социалните аспекти и на транспортната безопасност.
По отношение на товарния каботаж по-специално Европейският парламент гласува в
полза на по-голяма либерализация, с цел да се намали честотата на празни курсове на
товарни автомобили (вж. параграф 18 от резолюцията на ЕП от 6 юли 2010 г. относно
устойчиво бъдеще за транспорта). Освен това Парламентът уточни, че Комисията следва
да изготви до края на 2013 г. доклад относно състоянието на транспортния пазар на
Общността, с цел оценка, наред с други неща, дали напредъкът в хармонизирането на
правилата, по-специално в областта на социалното законодателство и безопасността,
е такъв, че да може да се обмисли допълнително отваряне на националните пазари
за автомобилни превози, включително премахване на ограниченията за каботажа (вж.
параграф 29, пето тире от резолюцията на ЕП от 15 декември 2011 г. относно
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Пътната карта за постигането на Единно европейско транспортно пространство — към
конкурентоспособна транспортна система с ефективно използване на ресурсите).
В тази насока Комисията предприе първата стъпка чрез публикуването през юни 2012 г.
на доклада на групата на високо равнище с препоръка за постепенното отваряне на
европейския пазар за автомобилен товарен транспорт. По-конкретно групата препоръчва
да се въведат два различни вида каботаж — първият, ограничен до кратък период и
свързан с международно пътуване; вторият, несвързан със съществуващо международно
пътуване, който, обаче, да бъде предмет на процедура за регистрация, за да се гарантира
прилагането спрямо водача на трудовото законодателство в сила в държавата домакин.
На последно място, на 14 април 2014 г. Комисията публикува доклад относно състоянието
на пазара на Съюза в областта на автомобилния транспорт (COM(2014)0222 окончателен).
Става въпрос за доклада, който ЕП поиска със своята резолюция P7_TA(2011)0584 от 15
декември 2011 (вж. по-горе). В него изпълнителният орган съобщава за преразглеждане
на регламенти (ЕО) № 1071/2009 и (ЕО) 1072/2009 в рамките на Програмата за
пригодност и резултатност на регулаторната рамка (REFIT) (Съобщение от 12 декември
2012 г. относно регулаторната пригодност на ЕС). Преразглеждането цели по-скоро
опростяване и изясняване на действащите стандарти отколкото последващо отваряне на
пазара. По-конкретно изпълнителният орган подчертава необходимостта от изясняване
на определението на изискването предприятията да са действително и трайно установени
в държава членка в Регламент (ЕО) № 1071/2009 и определението за каботаж от
Регламент (ЕО) № 1072/2009. Освен това Комисията настоява за прилагането на
посочените регламенти посредством по-точни разпоредби относно честотата и условията
на проверките, които могат да се осъществяват също така и посредством новото
поколение цифрови тахографи (точка 4.3 от съобщението).
От своя страна Европейският парламент, в резолюцията си от 9 септември 2015 г. относно
изпълнението на Бялата книга за транспорта, поиска, наред с другото, по-добро прилагане
и, при необходимост, разясняване или преразглеждане на общите правила за достъп до
пазара на международни автомобилни превози на товари (Регламент (ЕО) № 1072/2009).
С това той призова Комисията да предприеме мерки срещу незаконните практики,
които водят до нелоялна конкуренция и благоприятстват за социален дъмпинг. В това
отношение ЕП подкрепя приемането на социален кодекс, който да обръща внимание също
така и на проблема с привидната самостоятелна заетост, с цел по-добро отчитане на
спецификата на работниците в международния автомобилен транспорт и гарантиране на
лоялна конкуренция.
Christina Ratcliff
03/2017

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P7_TA(2011)0584
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