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Комисия по петиции

22.4.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция № 1505/2009, внесена от Ulf Berger, с германско гражданство, 
относно законоустановените периоди на управление и почивка за 
професионалните водачи

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията изразява своето недоволство от европейските правила, 
регламентиращи периодите на управление и почивка за професионалните водачи, като 
твърди, че те са безсмислени и непрактични за неговата професионална категория и 
водят до загуба на приходи, намалено свободно време и наблюдение по 24 часа на ден.
Той посочва, че тези правила правят живота му непоносим и нямат нищо общо с 
работната действителност на професионалните водачи. Например той няма право да 
работи три седмици последователно и след това да използва една седмица почивка, 
както е бил свикнал. Той твърди, че правилата са непрактични и представляват 
ограничение на неговата свобода да решава как и къде да прекарва свободното си 
време. Вносителят също така твърди, че правилата са твърде строги и дори биха могли 
да понижат стандартите за безопасност, тъй като водачите вече не могат сами да 
решават кога да почиват и продължават да шофират дори когато са уморени.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 29 януари 2010 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 22 април 2010 г.

Общите правила относно часовете на шофиране и почивките във и извън работно време 
на професионалните водачи са въведени преди повече от 40 години с първия 
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нормативен акт в тази област, приет през 1969 г.1  На 15 март 2006 г., след 5-годишни 
преговори Европейският парламент и Съветът приеха чрез процедурата на съвместно 
вземане на решение ново европейско законодателство (Регламент (ЕО) № 561/20062), с 
цел да бъде усъвършенствана организацията на периодите на шофиране и почивка на 
професионалните водачи и да бъдат засилени проверките.  Така бяха осъвременени 
действащите правила и беше постигната по-голяма яснота, по-добри условия на труд и 
по-строго и хармонизирано прилагане на правилата. Съгласно тези правила всички 
водачи на тежкотоварни автомобили и на автомобили за превоз на пътници ползват 
най-малко два пълни почивни дена на всеки две седмици и по-дълъг ежедневен период 
на почивка (минимум 9 часа вместо 8). Всички водачи са длъжни да записват ръчно в 
тахографа цялата извършена от тях работа (товарене, разтоварване, почистване, 
поддръжка на автомобила и т.н.) като „друга работа“, в допълнение към управлението 
на автомобила, което се регистрира автоматично като „време на управление“. Освен 
това правилата се усъвършенстват чрез въвеждането на принципа на т.нар. „съвместна 
отговорност“, според който всички лица по веригата на транспортната дейност (водачи, 
транспортни предприятия, изпращачи, спедитори и др.) носят отговорност за 
нарушения на регламента. Изразеното от вносителя на петицията недоволство от 
европейските социални правила в автомобилния транспорт и от начина на тяхното 
прилагане вероятно се дължи на неправилно тълкуване на текстовете.

Социалното законодателство в автомобилния транспорт въвежда само минимални 
изисквания по отношение на времето на управление, почивките и почивките по време 
на работа на професионалните водачи. Нищо не възпрепятства водачите и 
транспортните предприятия да организират труда на водачите така, че те да ползват 
повече/по-дългa почивка по време на работа и почивки от минимално изискуемите 
съгласно европейските правила. Тези правила наред с режима на тяхното прилагане 
вече доказано са допринесли за повишаване на пътната безопасност и подобряване 
условията на труд на водачите, както и за гарантиране на лоялна конкуренция 
навсякъде в Европейския съюз. Комисията редовно наблюдава хармоничното 
прилагане и ефикасността на правилата чрез двугодишни доклади, редовни контакти с 
експерти от държавите-членки, представители на сектора и социалните партньори.
Комисията не вижда основания за изменение на наскоро приетите правила, влезли в 
сила през месец април 2007 г.

                                               
1 Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 година за 
хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния 
транспорт, за изменение на Регламенти (ЕИО) № 3821/85 и (ЕО) № 2135/98 на Съвета и за отмяна на 
Регламент (ЕИО) № 3820/85 на Съвета (ОВ 102, 11.4.2006 г.).


