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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

6.5.2011

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0632/2010, внесена от Harald Dittes, с германско гражданство, 
относно ограниченията, наложени от Регламент (ЕИО) № 881/92 на 
Съвета и Регламент (ЕО) № 1072/2009 относно общите правила за 
достъп до пазара на международни автомобилни превози на товари

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията се оплаква, че водачите на товарни превозни средства, които 
са граждани на трети страни, но пребивават дългосрочно в държава-членка на ЕС, 
могат да работят единствено при условие че разполагат с атестация за водач на моторно 
превозно средство, издадена от превозвач от ЕС, притежаващ лиценз на Общността, и 
при условие че работят за същия този превозвач. В резултат от това за гражданите на 
трети страни е невъзможно да намерят работа посредством агенции за временна 
заетост, специализирани в тази област.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 8 октомври 2010 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения съгласно член 202, параграф 6 от правилника.

3. Отговор от Комисията, получен на 13 януари 2011 г.

Петицията

Вносителят на петицията се оплаква, че водачите на товарни превозни средства, които 
са граждани на трети страни, но пребивават дългосрочно в държава-членка на ЕС, 
могат да работят единствено при условие че разполагат с атестация за водач на моторно 
превозно средство, издадена от превозвач от ЕС, притежаващ лиценз на Общността, и 
при условие че работят за същия този превозвач. Той твърди, че в резултат от това за 
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гражданите на трети страни е невъзможно да намерят работа посредством агенции за 
временна заетост, специализирани в тази област.

Коментари на Комисията относно петицията

Атестацията за водач на моторно превозно средство е документ, който доказва, че 
водач на моторно превозно средство, който е гражданин на трета държава, е законно 
нает на работа в Европейския съюз. Съгласно член 3, параграф 1 от Регламент № 
881/921, международният превоз на товари с автомобилен транспорт се извършва с 
разрешително на Общността, заедно с атестация за водач, когато водачът е гражданин 
на държава, която не е членка на ЕС. Съгласно член 3, параграф 3 атестацията за водач 
на моторно превозно средство се издава от държавата-членка, в съответствие с член 6, 
на всеки превозвач, който:
- е титуляр на разрешително на Общността,
- в тази държава-членка законно наема на работа водачи на моторни превозни средства, 
граждани на държава, която не е членка на ЕС, или законно използва водачи, граждани 
на държава, която не е членка на ЕС, поставени на негово разположение в съответствие 
с условията на наемане на работа и на професионално обучение, определени в същата 
държава-членка:
- със законови, подзаконови и административни разпоредби и, при необходимост,
- с колективни трудови договори в съответствие с приложимите правила в тази 
държава-членка.

По отношение на издаването на атестацията за водач на моторно превозно средство, 
член 6 от посочения регламент постановява, че атестацията за водач се издава от 
компетентните органи на държавата-членка, в която е учредено предприятието 
превозвач, по искане на титуляря на разрешително от Общността за всеки водач, 
гражданин на държава, която не е членка на ЕС, когото той законно е наел или който 
законно е поставен на негово разположение в съответствие със законовите, 
подзаконовите и административните разпоредби, при необходимост, с колективните 
трудови договори в съответствие с приложимите правила за тази държава-членка 
относно условията на наемане на работа и професионалното обучение на водачите на 
моторни превозни средства, приложими в същата държава-членка.

Заключение

От разпоредбите на Регламент № 881/92 следва, че атестацията за водач е издадена по 
искане на предприятието превозвач, което наема на работа водач от трета държава или 
                                               
1 Регламент (ЕИО) № 881/92 на Съвета от 26 март 1992 година относно достъпа до 
пазара при автомобилен превоз на товари в рамките на Общността до или от 
територията на държава-членка или при преминаване през територията на една или 
повече държави-членки (OВ L 95, 9.4.1992 г., стр. 1). От 4.12.2011 г. този регламент ще 
бъде заменен с Регламент (ЕО) № 1072/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 
21 октомври 2009 година относно общите правила за достъп до пазара на 
международни автомобилни превози на товари (ОВ L 300, 14.11.2009 г., стр. 72), който 
съдържа същите разпоредби относно атестацията за водач като Регламент № 881/92.
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на чието разположение е поставен такъв водач, а не по искане на агенция за временна 
заетост, както предполага вносителят на петицията. Думите „поставен на разположение 
на“ в член 6 от регламента уреждат случая на агенция за временна заетост, която наема 
на работа водач и го поставя на разположение на предприятието превозвач. При 
отсъствието на каквато и да било жалба до момента, Комисията не е наясно за 
проблеми във връзка с издаването на атестация за водач от предприятията превозвачи, 
които законно наемат на работа водачи от трети държави чрез агенции за временна 
заетост, както е предвидено в законодателството.

4. Допълнителен отговор на Комисията (REV), получен на 6 май 2011 г.

В отговора си на съобщението на Комисията, вносителят все още се оплаква във връзка 
със закона и изразява желание той да бъде изменен, така че атестацията за водач да 
може да се издава не само на превозвачите, но и на агенциите за временна заетост. 

Вносителят не предоставя нова информация. Ясно е, че той разбира съответните 
разпоредби от законодателството, но е недоволен от тях и би искал те да бъдат 
изменени, така че да увеличат гъвкавостта на агенциите за временна заетост да наемат 
водачи, които са граждани на държави извън ЕС, както и бързината, с която 
превозвачите могат да предоставят на разположение тези водачи.  

Въпросното законодателство беше прието от Европейския парламент и от Съвета, 
които оцениха, че атестацията за водач следва да бъде въведена, включително с цел да 
се даде възможност на държавите-членки да проверяват ефективно дали водачите от  
трети страни са законно наети на работа или са законно предоставени на разположение 
на превозвача, който отговаря за транспортната операция. Целта на атестацията за 
водач е да допринесе за осигуряването на справедливи условия на труд за водачите в 
ЕС и законодателите решиха като част от споразумението атестациите за водач винаги 
да се издават директно на превозвачите.  

По тази причина Комисията не възнамерява да измени съответното законодателство. 


