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АВТОМОБИЛЕН ТРАНСПОРТ:
ХАРМОНИЗИРАНЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО

Създаването на единен европейски пазар на автомобилния транспорт не е възможно,
без да се хармонизира действащото в държавите членки законодателство. Приетите
от Европейския съюз мерки са с фискален, технически, административен и социален
характер (1).

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Дял VI от Договора от Лисабон, по-конкретно член 91 от Договора за функционирането
на Европейския съюз (ДФЕС).

ЦЕЛИ

За утвърждаването на обща политика за автомобилния транспорт, която да създаде
условия за лоялна конкуренция и да гарантира свободно предоставяне на услуги,
е необходимо да се хармонизира законодателството на държавите членки. Това се
отнася не само за фиска (ДДС, данъците върху моторните превозни средства, данъците
върху минералните масла) и държавната помощ, но и за техническите спецификации
(максимално допустими размери и тегло), социалните норми и мерките за опазване на
околната среда.

ПОСТИЖЕНИЯ

А. Фискална и техническа хармонизация
1. Режим на облагане с акцизи
Директива 2003/96/EО от 27 октомври 2003 г. относно преструктурирането на правната
рамката на Общността за данъчно облагане на енергийните продукти и електроенергията
замести Директива 92/81/ЕИО и Директива 92/82/ЕИО за хармонизиране на акцизите
върху минералните масла. (вж. информационен фиш 5.11.3).
2. Право на събиране на такси за изминато разстояние
На 8 юли 2008 г. Комисията представи пакет от инициативи за постигане на по-
екологосъобразен транспорт („Greening Transport Package“). Става дума за общовалиден,
прозрачен и подходящ за транспониране модел за изчисляване на външните
разходи, включително разходите във връзка с опазването на околната среда, шума,
задръстванията и здравеопазването. Този модел послужи като основа за изчисляване на
таксите за използване на инфраструктурата при преразглеждането на Директивата за
„Евровинетките“ (вж. по-долу) и беше първа стъпка към разработването на стратегия
за постепенното му прилагане по отношение на всички видове транспорт. Директива
1999/62/ЕО от 17 юни 1999 г. продължава да бъде основната нормативна уредба в
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областта на заплащането на такси за използването на пътната инфраструктура от страна
на превозвачите. Тя беше изменена с Директива 2006/38/ЕО от 17 май 2006 г. и
Директива 2011/76/ЕС от 27 септември 2011 г. Преразглеждането на Директивата за
„Евровинетките“ през 1999 г., която се основава на принципа „замърсителят плаща“ и на
интернализацията на външните разходи, цели да отрази в таксите различните разходи,
пораждани от използването на инфраструктурата от тежкотоварните автомобили. За целта
се предвижда изменение на начисляваните такси, така че да се отчитат атмосферното
и шумовото замърсяване и рисковете, свързани със задръстванията, в допълнение
към съществуващите такси за изминато разстояние, за да се възстановят разходите за
изграждането, поддръжката, експлоатацията и развитието на пътната инфраструктура.
Основният резултат от постигнатия през 2011 г. компромис между Европейския
парламент и Съвета касае прозрачността на постъпленията и инвестициите. Държавите
членки могат да диференцират таксите за ползване на инфраструктурата, за да се отчитат
задръстванията по пътищата, като максималната променлива ставка в най-натоварените
часове, които могат да бъдат не повече от пет на ден, е 175%. По този начин за
компенсация те могат да прилагат по-ниски ставки през останалото време. Разликата в
таксуването трябва да се регламентира и прилага по прозрачен, недискриминационен
и достъпен за всички потребители начин. Основният проблем при разпределянето на
постъпленията от таксите за изминато разстояние беше решен благодарение на поетия
от държавите членки ангажимент да реинвестират приходите от таксите за ползване на
инфраструктурата и таксите за външни разходи в конкретни проекти от голямо значение
за Европа (TEN-T: приложение ІІІ към Решение № 661/2010/ЕС) и да направят транспорта
по-устойчив. Освен това в планинските райони може да се прилагат увеличени такси за
ползване на инфраструктурата за най-замърсяващите тежкотоварни автомобили, а именно
камионите с емисионен клас EURO 0, І и II, както и — считано от 2015 г. — с клас
EURO ІІІ). В този случай приходите трябва да се инвестират във финансирането на
приоритетни проекти от значение за Европа. Най-късно до октомври 2015 г. Комисията
ще представи на Европейския парламент и на Съвета доклад относно прилагането
и последствията от директивата, по-специално по отношение на ефикасността на
разпоредбите за възстановяване на разходите, свързани със замърсяването от превозните
средства, както и включването на превозни средства с тегло между 3,5 и 12 тона.
3. Максимално допустими размери и тегло
Директива 96/53/ЕО от 25 юли 1996 г., определяща максимално допустимите размери
и тегло в националния и международен трафик, е основният акт относно допустимите
размери в Съюза, които важат за всички тежкотоварни автомобили, движещи се между
държави членки. Тя е допълнена и изменена с Директива 97/27/ЕО от 22 юли 1997 г. и
Директива 2002/7/EО от 18 февруари 2002 г., които целят преди всичко хармонизиране
на максимално допустимите размери на автобусите, за да създадат условия за свободно
движение в рамките на Съюза, и по-конкретно — доброто функциониране на каботажа
в областта на превоза на пътници. Член 4 от Директива 96/53/ЕО допуска все пак
национални дерогации, а именно да се разрешава движението на превозни средства,
които надвишават максималната дължина и тегло, посочени в приложението към
директивата (18,75 m и 40 t), за извършването на транспортни операции, които не
засягат значително международната конкуренция, като например операции, свързани с
дърводобивната промишленост и експлоатацията на горите, и при условие че държавите
членки, които прилагат тези дерогации, информират Комисията за тях. Дерогациите от
нормите, приложими за максималните размери и тегло, се допускат експериментално
само на национално равнище. С предложение за директива, представено за одобрение
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на Европейския парламент и на Съвета на 15 април 2013 г., се цели разрешаването
на трансграничното движение на по-дълги и по-тежки камиони (свръхтежкотоварни
автомобили) (вж. също „Роля на ЕП“).
Б. Административна хармонизация
1. Законови задължения относно водачите на превозни средства
Чрез Директива 91/439/ЕИО относно свидетелствата за управление на моторни превозни
средства от 29 юни 1991 г. се уеднаквиха форматът и класовете на превозните средства,
въведен беше принципът на взаимно признаване и бяха определени основните изисквания
за здравословно състояние и правоспособност. С Директива 96/47/ЕО от 23 юли 1996 г.
беше определен алтернативен формат на свидетелствата за управление на превозни
средства с размер на кредитна карта. Третата директива относно свидетелствата за
управление на превозни средства, Директива 2006/126/ЕО от 20 декември 2006 г., въведе
този формат за всички свидетелства за управление на превозни средства, издавани в
рамките на Съюза, считано от 19 януари 2013 г. Освен това всички настоящи свидетелства
за управление на превозни средства на хартиен носител, които са в обращение, трябва
да преминат към новия формат на пластмасова карта при преиздаване или най-късно
до 2033 г. Всички нови свидетелства за управление на превозни средства ще имат
срок на валидност (от 10 до 15 години, в зависимост от държавата, за мотоциклети и
автомобили и 5 години — за камиони и автобуси) и ще важат за цялата територия на
Съюза. Към момента в Съюза продължават да съществуват около 110 различни модела
свидетелства за управление на моторни превозни средства. Предвиденото хармонизиране
следва да постигне три цели: борба с измамите, гарантиране на свободното движение и
подобряване на пътната безопасност. Например туризмът за придобиване на свидетелства
за управление вече няма да бъде възможен, тъй като се предвижда всяко лице да притежава
само едно свидетелство за управление на превозно средство и да не може да му се
издава свидетелство за управление, ако са му наложени ограничения или свидетелството
му е временно иззето или отнето в друга държава членка. Предвижда се Комисията да
изготви доклад относно изпълнението на директивата, включително относно нейното
въздействие върху пътната безопасност, не по-рано от 19 януари 2018 г. По отношение
на атестацията за водач на моторно превозно средство на водачите на камиони, въведена
с Регламент (ЕО) № 484/2002 от 1 март 2002 г., и удостоверението за професионална
компетентност, уредено от Директива 2003/59/ЕО от 15 юли 2003 г., вж. предходния фиш
относно автомобилния транспорт.
2. Регистрация на превозните средства
Чрез Директива 1999/37/ЕО на Съвета от 29 април 1999 г. (изменена с Директива
2003/127/ЕО) се хармонизират документите за регистрация на превозните средства
и се опростява проверката на собствеността и прехвърлянето ѝ между граждани на
две държави членки. С Регламент (ЕО) № 2411/98 на Съвета от 3 ноември 1998 г.
относно признаването във вътрешния трафик на Общността на отличителния знак
на държавата членка, в която са регистрирани моторни превозни средства и техните
ремаркета, се въвежда задължителното светлоотражателно изображение на европейското
знаме и отличителния знак на държавата членка в левия край на регистрационния
номер. В доклада от 2010 г. относно гражданството на Съюза, озаглавен „Премахване
на пречките за упражняване на правата на гражданите на ЕС“, Комисията определя
проблемите във връзка с регистрацията на превозни средства като една от основните
пречки пред свободното движение на стоки. Тя предлага да се опростят формалностите за
пререгистрация на моторни превозни средства в друга държава членка, благодарение на

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0603:FIN:BG:PDF.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0603:FIN:BG:PDF.
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което предприятията, гражданите и публичните органи ще могат да реализират икономии
в размер на 1,5 милиарда евро най-малко. След като предложението влезе в сила, лицата,
които прекарват част от годината във ваканционен имот в друга държава – членка на ЕС,
например, няма да подлежат на задължението за пререгистрация; за сметка на това лицата,
които пребивават постоянно в съответната държава членка, ще имат на разположение
шест месеца, за да пререгистрират автомобила си.
В. Социална хармонизация
1. Работно време
Транспортният сектор беше изключен от приложното поле на основната Директива
93/104/ЕО от 23 ноември 1993 г. относно някои аспекти на организацията на работното
време. Директива 2002/15/ЕО от 11 март 2002 г. за организацията на работното време
на лицата, извършващи транспортни дейности в автомобилния транспорт, има за цел да
въведе минимални изисквания спрямо организацията на работното време, с които да се
подобри здравословното състояние и безопасността на водачите на моторни превозни
средства. Средното седмично работно време съгласно разпоредбите на директивата е
48 часа. То може да достигне 60 часа, ако за период от четири месеца изчислената
средна продължителност на работното време не надхвърля 48 часа. През октомври
2008 г. Комисията представи предложение за изменение на Директива 2002/15/ЕО, като
изключи от приложното поле на директивата действително самостоятелно заетите водачи.
Европейският парламент се противопостави, обаче, на изключването.
2. Време за управление и почивка, установени от Европейския социален регламент
Максималното време за управление за ден и седмица, паузата и минималната
продължителност на почивката през деня и седмицата се определят от Регламент (ЕО)
№ 561/2006 от 15 март 2006 г., който отменя Регламент (ЕИО) № 3820/85 от 20 декември
1985 г. Регламентът се прилага за водачите, осъществяващи превоз на стоки (автомобили
с тегло над 3,5 тона) или пътници (автомобили с повече от девет места). Регламентът
определя по-чести почивки, подобрява и опростява възможностите за контрол и санкции.
С Регламент (ЕО) № 561/2006 се изменя и Регламент (ЕИО) № 3821/85 от 20 декември
1985 г., като окончателно се въвеждат електронните или цифрови тахографи, които
тъй като се считат за недопускащи измами, улесняват проверките за нарушения на
Европейския социален регламент. С Директива 2006/22/ЕО от 15 март 2006 г. се
установяват минималните условия, които трябва да се спазват при изпълнението на
горепосочените регламенти, и се определя минималният брой проверки (най-малко 3%
от работните дни на водачите през 2010 г.), които държавите членки трябва да извършват,
за да проверяват спазването на времето за управление, пауза и почивка. Подмяната на
аналоговите тахографи с цифрови постепенно ще осигури възможност по-голям обем от
данни да се проверява по-бързо и по-точно и поради тази причина държавите членки ще
бъдат в състояние да извършват повече проверки.
С Регламент (ЕО) № 1073/2009 от 21 октомври 2009 г., в рамките на пакета за
автомобилния транспорт (вж. фиш 5.6.3, точка 2, буква в), се изменя Регламент (ЕО)
№ 561/2006, като се въвежда отново „правилото за дванадесетте дни“ за автомобилния
превоз на пътници, което дава възможност на водача да отложи седмичната почивка
в края на дванадесет последователни дни (вместо да работи не повече от шест
последователни дни), при условие че става дума за случаен международен превоз на
пътници (който включва по-точно най-малко 24-часово пребиваване в различна държава
от държавата, в която е започнало пътуването). Освен това дерогацията следва да се
допуска единствено при много строги условия, гарантиращи пътната безопасност и

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/bg/FTU_5.6.3.pdf
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определящи по отношение на водачите задължението да ползват седмични почивки
непосредствено преди или след превоза. Считано от 1 януари 2014 г. се прибавят други
условия: превозното средство трябва да бъде оборудвано с цифров тахограф, а в случай на
пътуване между 22 и 6 часа или непрекъснатият период на управление на даден водач се
намалява на три часа, или на борда на превозното средство трябва да има няколко водача.

РОЛЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

В рамките на своите законодателни правомощия Парламентът подкрепи повечето
предложения на Комисията за хармонизиране, но едновременно с това постави и някои
акценти, сред които:
— при последното преразглеждане на Директивата за „Евровинетките“ Парламентът

подсили аспектите, свързани с околната среда. Фактът, че считано от втората
половина на 2013 г. цената на пътната такса ще може да включва разходите за
вредни шумове и замърсяването на въздуха — което е „минималният минимум
за въвеждането на принципа „замърсителят плаща“ — се дължи на сериозен
ангажимент от страна на комисията по транспорта.

— въпреки че постигна значително засилване на контрола върху времето за управление
и почивка, Парламентът призовава за ефективна социална хармонизация на
равнището на Съюза. В това отношение той изиска от Комисията до края на 2013 г.
нормативната рамка, определяща периодите на управление и почивка при превоза на
пътници и товари, да бъде преразгледана, а прилагането и контролът на правилата
да бъдат хармонизирани в по-голяма степен. Докладът (COM(2014)0222 final), приет
на 14 април 2014 г., от една страна, отчита развитието на пазара, а от друга страна,
описва социалното измерение на автомобилния превоз на товари. В доклада се
препоръчва, наред с другото, подобряване на ефикасността на контрола и развитието
на условията на работа в професията, за да се смекчат последиците от големите
промени, които ще се проявят в дългосрочен план, и по-конкретно недостигът на
водачи (вж. също „Роля на ЕП“ във фиш 5.7.3). Освен това Парламентът постигна
влизането в сила на разпоредбите на Директива 2002/15/ЕО още през 2009 г. по
отношение на независимите превозвачи (около 20% от тази категория);

— на 15 април 2014 г. Парламентът отхвърли промените, които изпълнителният
орган желаеше да внесе по отношение на максимално допустимото тегло съгласно
Директива 96/53/ЕО. Той отправи съответно искане към Комисията да осъществи
адекватен анализ на въздействието върху свръхтежкотоварните автомобили и да
изготви доклад на вниманието на Парламента по този въпрос до 2016 г.;

— на 9 септември 2015 г. Парламентът, с резолюция относно Бялата книга за транспорта
от 2011 г.: равносметка и бъдещи действия за устойчива мобилност, прикани
Комисията да предложи допълнителни законодателни мерки за някои от посочените
по-горе области (вж. Постижения). Той изиска също така да се преразгледа третата
директива относно свидетелствата за управление на превозни средства (Директива
2006/126/ЕО) с цел подсилване на изискванията по отношение на издаването
на свидетелства за управление на превозни средства и обучението на водачите
на моторни превозни средства, както и да се направи преглед на Директива
(ЕС) 2015/719 от 29 април 2015 г. за изменение на Директива 96/53/ЕО относно
максимално допустимите размери в националния и международен трафик.

Christina Ratcliff
03/2017

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/bg/FTU_5.7.3.pdf
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2011/2096(INI)&l=bg.
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2011/2096(INI)&l=bg.
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