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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

18.12.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0711/2012, внесена от Mariysz Miasko, с полско гражданство, от 
името на правната кантора Kancelaria Prawne Viggen, относно тълкуването 
на някои разпоредби на Регламент (ЕО) № 1071/2009 на Европейския 
парламент и на Съвета за установяване на общи правила относно условията, 
които трябва да бъдат спазени за упражняване на професията автомобилен 
превозвач, и за отмяна на Директива 96/26/ЕО на Съвета

1. Резюме на петицията

От името на споменатата по-горе адвокатска кантора, която е специализирана в 
консултации на транспортни фирми, вносителят на петицията изразява съмнения 
относно тълкуването на някои разпоредби на Регламент (ЕО) № 1071/2009 на 
Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 година за установяване на 
общи правила относно условията, които трябва да бъдат спазени за упражняване на 
професията автомобилен превозвач, и за отмяна на Директива 96/26/ЕО на Съвета. 
Вносителят е на мнение, че е трудно да се разбере кой от двата правни акта е упоменат 
в регламента, и съответно призовава да бъдат взети необходимите мерки за 
отстраняване на този дефект.  

2. Допустимост

Обявена за допустима на 2 октомври 2012 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения съгласно член 202, параграф 6.

3. Отговор от Комисията, получен на 18 декември 2012 г.

Приложение ІV от Регламент (ЕО) № 1071/20091 определя списък на най-сериозните 

                                               
1 Регламент (ЕО) № 1071/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за 
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нарушения на правилата на ЕС, които могат да доведат до загубата на добрата 
репутация на автомобилния превозвач в съответствие с член 6, параграф 2 от 
настоящия Регламент.
Вносителят твърди, че формулировката на приложение ІV, по-специално на точка 1 а) и 
б), е двусмислена и противоречи на разпоредбите на Регламент (ЕО) № 561/20061, което 
възпрепятства правилното прилагане на правото на ЕС. 

Регламент (ЕО) № 1071/2009 относно достъпа до професията автомобилен превозвач 
постановява в своя член 6 условията, които предприятията и ръководителите на 
транспортна дейност трябва да изпълнят, за да удовлетворят изискването за добра 
репутация. Най-сериозните нарушения, посочени в приложение IV към Регламента, се 
отнасят до различни законодателни актове на ЕС в областта на автомобилния 
транспорт. Тези актове не са конкретно посочени в приложението или в основния текст 
на регламента. 
Все пак от формулировката на точка 1 а) и б) от приложение IV се разбира, че 
нарушенията се отнасят до съответните разпоредби на Регламент (ЕО) № 561/2006 
относно времето за управление, прекъсванията по време на работа и периодите за 
почивка. 

Всъщност, дори и формулировката на приложение IV точка 1 а) и б) да не 
възпроизвежда точните понятия на член 6, параграф 1 и 3 от Регламент (ЕО) № 
561/2006, използваните понятия следва да бъдат четени в контекста на тези членове. 
Съответно се разбира, че изразът, използван в точка 1 а) от приложение IV, а именно: 
„шестдневен“ период на управление означава период на управление от най-много 56 
часа, а при „четиринадесет дневен период на управление“ става дума за най-много 90 
часа общ сбор на времето на шофиране през две последователни седмици. Съответно 
прехвърлянето на някое от тези две ограничения на времето на шофиране с 25 % или 
повече следва да бъде изчислявано въз основа на праговете от 56 или 90 часа. 

Възприемайки същия подход, максималният дневен период на управление от точка 1 б) 
от приложение IV посочва прага от 9 часа (или 10 часа не повече от два пъти седмично) 
за дневен период на управление, а не част от дневния период на управление до 
задължителната почивка, която шофьорът трябва да направи след най-много 4,5 часа 
шофиране. Резултатите от определението на дневния период на управление, 
предоставено от буква к) от член 4 от Регламент (ЕО) № 561/2006, съгласно което 
„дневният период на управление“ е общият сбор на времето на шофиране от края на 
един дневен период на почивка до началото на следващия дневен период на почивка или 
между един дневен период на почивка и един седмичен период на почивка. 

Единственият нов елемент в точка 1 б) от приложение IV, който не е отразен в 
Регламент (ЕО) № 561/2006, е непрекъснатият период на почивка от най-малко 4,5 часа, 

                                                                                                                                                  
установяване на общи правила относно условията, които трябва да бъдат спазени за упражняване на 
професията автомобилен превозвач, и за отмяна на Директива 96/26/ЕО на Съвета (ОВ L 300, 
14.11.2009 г., стр. 51).
1 Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. 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 L 102, 11.4.2006 г., стр.1).
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който при незачитане и в съчетание с прехвърляне на дневния период на управление с 
50 % или повече попада в категорията на най-сериозните нарушения. В случай че даден 
шофьор е направил непрекъсната почивка от най-малко 4,5 часа, прекомерно дневно 
шофиране от 50 % или повече от негова страна не следва да се разглежда като най-
сериозно нарушение.

Заключение

Приложение IV от Регламент (ЕО) № 1071/2009 съдържа списък с най-сериозни 
нарушения, които могат да доведат до загуба на добрата репутация. Тези нарушения са 
определени, позовавайки се на разпоредбите, установени в различни законодателни 
актове на ЕС в областта на транспорта, и биват четени в контекста на настоящите 
правила. Това се отнася по-специално до случаите на нарушения на законодателството 
в областта на времето за управление, прекъсванията по време на работа и периодите за 
почивка, споменати в точка 1 на настоящото приложение, които ясно се позовават на 
съответните определения от Регламент (ЕО) № 561/2006.  


