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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

11.5.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1572/2009, внесена от G.M., с италианско гражданство, относно 
искането му за изменение на Регламент 2006/561/ЕО за хармонизиране на 
някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния 
транспорт

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията представя подробни предложения за изменения и пояснения 
на законодателните текстове. Изглежда, че според него съществуващата версия дава 
възможности на работодателите на водачи на товарни автомобили да налагат 
извънредно дълги периоди на работа.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 11 февруари 2010 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 11 май 2010 г.

На 15 март 2006 г., след пет години преговори, Европейският парламент и Съветът 
приеха Регламент (ЕО) № 561/2006 и Директива 2006/22/ЕО1. Те подобряват 

                                               
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 (OВ L 102, 11.4.2006 г., стр. 1.
Директива 2006/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 година относно
минималните условия за изпълнение на регламенти (ЕИО) № 3820/85 и (ЕИО) № 3821/85 на Съвета 
относно социалното законодателство, свързано с дейностите по автомобилния транспорт, и за отмяна на 
Директива 88/599/ЕИО на Съвета (OВ L 102, 11.4.2006 г., стр. 35.



PE441.351v01-00 2/3 CM\816786BG.doc

BG

организацията на работата за професионалните водачи (товарни и пътнически превози) 
и засилват проверките. Те не въвеждат изцяло нови социални правила в автомобилния 
транспорт, а са предназначени да пояснят и актуализират 20-годишното 
законодателство за времето за управление и периодите на почивка на професионалните 
водачи и да направят неговото прилагане по-ефективно и уеднаквено в цяла Европа.
Като цяло това законодателство представлява важен социален напредък за 
професионалните водачи и допринася за подобряване на безопасността на движението 
и осигуряване на лоялна конкуренция. Разпоредбата относно времето за управление е 
допълнен с Директива 2002/15/ЕО1, която установява минимални изисквания за 
максималната седмична продължителност на работното време, почивките по време на 
работа и нощния труд.

На първо място, вносителят на петицията изисква Директива 2002/15/ЕО да 
регламентира максималното работно време на ден. Това би било прекалено и ненужно 
ограничително и затова законодателят е избрал, за целите на пропорционалността, да 
предвиди горна граница за работното време на седмица.

Вносителят на петицията също така настоява времето, прекарано от водача, седящ до 
другия водач от екипа, който управлява превозното средство, и определяно като период 
„на разположение“ по смисъла на Директива 2002/15/ЕО, да се отчита изцяло и да се 
заплаща като работно време. В това отношение следва да се отбележи, че независимо 
от определенията на ЕС, договореностите за плащане, свързани с положен труд, не са 
от пряката компетентност на ЕС, а са от компетентността на националните органи.

Вносителят на петицията също така иска правилата да бъдат променени по такъв начин, 
че максималното време за управление на ден от 9 (или 10) часа да се отнася за период 
от 24 часа, а не както е сега за времето между два периода на почивка. Законодателят е 
избрал последния вариант, за да предостави по-голяма гъвкавост на правилата в 
интерес на водачите.

От друга страна, вносителят на петицията възразява срещу възможността да има 
намалена междудневна почивка от 9 часа. Тази възможност е въведена от законодателя, 
за да се предостави известна гъвкавост на бизнеса, без да се застрашава безопасността 
на движението.

На последно място, според вносителя на петицията регламентът следва да изисква 
транспортните предприятия да планират междуседмичните почивки на своите водачи в 
дома на водача, освен ако курсът е с продължителност от повече от 7 дни.
Законодателят е намерил за уместно да предвиди, че водачите трябва да могат свободно 
да разполагат със своите периоди на почивка, без да предписва къде точно трябва да 
бъде водача през междуседмичния период на почивка.

Важно е да се отбележи, че законодателството установява минимални изисквания и 

                                               
1 Директива 2002/15/EО на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2002 година за организацията 
на работното време на лицата, извършващи транспортни дейности в автомобилния транспорт (OВ L 80, 
23.3.2002 г., стр.35).
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държавите-членки или колективните или индивидуалните трудови договори могат да 
прилагат по-благоприятни условия.

Когато социалните правила в автомобилния транспорт бяха най-накрая приети през 
2002 и 2006 г., законодателят приложи пропорционален подход след широк обществен 
дебат по различните аспекти и след като взе предвид лоялната и ефективна 
конкуренция, както и съществуващата социална рамка. Комисията следи за правилното 
прилагане на тези правила, които влязоха в сила през 2007 г. На всеки две години се 
публикуват редовни доклади, които оценяват ефективността на правилата и отразяват 
мненията на двете страни в рамките на индустрията. Освен това, еднообразното 
прилагане на правилата в целия ЕС се гарантира по-специално чрез процес на 
комитология, където социалните партньори имат статут на наблюдатели.  


