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PR_COD_2app

Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
*** Процедура на одобрение

***I Обикновена законодателна процедура (първо четене)
***II Обикновена законодателна процедура (второ четене)

***III Обикновена законодателна процедура (трето четене)

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в 
проекта на акт.)

Изменения към проект на акт

Изменения в две колони, внесени от Парламента

Заличаванията се обозначават с получер курсив в лявата колона. 
Заместванията се обозначават с получер курсив в двете колони. Новият 
текст се обозначава с получер курсив в дясната колона.

В първия и втория ред на антетката на всяко изменение се посочва 
съответната част от текста в разглеждания проект на акт. Ако 
изменението се отнася до съществуващ акт, който проектът на акт има 
за цел да измени, антетката съдържа и трети и четвърти ред, където се 
посочват съответно съществуващият акт и съответната разпоредба от 
него.

Изменения, внесени от Парламента под формата на консолидиран 
текст

Новите части от текста се посочват с получер курсив. Заличените части 
от текста се посочват със символа ▌ или се зачеркват. Заместванията се 
обозначават, като се посочва с получер курсив новият текст и се 
заличава или зачерква заместваният текст. 
По изключение не се отбелязват измененията с чисто техническо 
естество, които се нанасят от службите с оглед изготвянето на 
окончателния текст.
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно позицията на Съвета на първо четене с оглед на приемането на регламент 
на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) 
№ 561/2006 по отношение на минималните изисквания за максималното дневно и 
седмично време на управление, минималните прекъсвания и дневните и 
седмичните почивки, и на Регламент (ЕС) № 165/2014 по отношение на 
установяването на местоположението чрез тахографи
(05114/1/2020 – C9-0104/2020 – 2017/0122(COD))

(Обикновена законодателна процедура: второ четене)

Европейският парламент,

— като взе предвид позицията на Съвета на първо четене (05114/1/2020 – 
C9-0104/2020),

— като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет 
от 18 януари 2018 г.1,

— като взе предвид становището на Комитета на регионите от 1 февруари 2018 г.2,

— като взе предвид становището на Комисията (COM(2020)0151), 

— като взе предвид позицията си на първо четене3 относно предложението на 
Комисията до Парламента и Съвета (COM(2017)0277), 

— като взе предвид член 294, параграф 7 от Договора за функционирането на 
Европейския съюз,

— като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия в 
съответствие с член 74, параграф 4 от Правилника за дейността,

— като взе предвид член 67 от своя Правилник за дейността,

— като взе предвид препоръката за второ четене на комисията по транспорт и 
туризъм (A9-0115/2020),

1. одобрява позицията на Съвета на първо четене;

2. отбелязва, че актът е приет в съответствие с позицията на Съвета; 

1 ОВ C 197, 8.6.2018 г., стр. 45. 
2 OВ C 176, 23.5.2018 г., стр. 57.
3  Приети текстове, 4.4.2019 г., P8_TA(2019)0340.
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3. възлага на своя председател да подпише акта заедно с председателя на Съвета 
съгласно член 297, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския 
съюз;

4. възлага на своя генерален секретар да подпише акта, след като е направена 
проверка за надлежното изпълнение на всички процедури, и съвместно с 
генералния секретар на Съвета да пристъпи към публикуването му в Официален 
вестник на Европейския съюз;

5. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.
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КРАТКА ОБОСНОВКА

1. Социално право в областта на международния автомобилен транспорт

Секторът на автомобилния транспорт е важна част от общата транспортна политика, като 
осигурява заетост на над 11 милиона души и извършва почти половината от общия брой 
на дейностите, свързани с превоза на стоки в ЕС. Социалното право в областта на 
автомобилния транспорт има три допълващи се цели: 1) повишаване на пътната 
безопасност, 2) предотвратяване на нарушаването на конкуренцията и 3) подобряване на 
условията на труд на водачите.

С Регламент (ЕО) № 561/2006 се определят правилата, приложими за времето на 
управление, прекъсванията и почивките за водачите, извършващи автомобилен превоз 
на товари и пътници. В процеса на прилагане на посочения регламент бяха установени 
някои проблеми. Те включват различаващите се практики на гарантиране на 
изпълнението, прилагани в различните държави — членки на ЕС, яснотата на текста на 
регламента, широките възможности за собствена преценка на държавите членки и 
различните изключения, разрешени от регламента. Тези проблеми оказват влияние върху 
процеса на хармонизиране в областта на автомобилния транспорт, както и върху 
правната сигурност, и ограничават изпълнението на целта на регламента.

С цел да предприеме мерки във връзка с тези проблеми, Комисията прие на 31 май 2017 г. 
набор от законодателни предложения, обхващащи социалните аспекти и аспектите на 
вътрешния пазар по отношение на автомобилния транспорт в ЕС, като част от пакета 
„Европа в движение“ за екологосъобразна, конкурентоспособна и свързана мобилност. 
Целта на този пакет беше да се гарантира лоялната конкуренция, да се опростят 
съществуващите правила, като същевременно се запази вътрешният пазар и се 
гарантират правата на работниците в сектора на автомобилния транспорт. 

2. Предложението на Комисията 

Основната цел на предложението за изменение на Регламент (ЕО) № 561/2006 относно 
времето на управление и почивките и на Регламент (ЕС) №165/2014 относно тахографите 
е да изясни определени разпоредби и да адаптира някои правила към променящите се 
потребности на отрасъла, както и да се засили интелигентното гарантиране на 
прилагането на социалните правила в автомобилния транспорт.

За да се постигне основната цел, Комисията предлага, наред с другото:

— да се предостави възможност за повече гъвкавост при организирането на седмичните 
почивки на водачите, така че водачите да могат да ползват две последователни намалени 
седмични почивки в рамките на период от четири седмици и да се ползват от натрупани 
седмични почивки; 

— да се поясни, че водачите не могат да ползват седмична почивка от 45 часа или повече 
в превозно средство, както и че работодателят е длъжен да осигури на водача адекватно 
настаняване с подходящи условия за спане и хигиенни съоръжения, ако водачите не са в 
състояние да ползват седмичните почивки на място за почивка по техен избор; целта е 
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да се подобрят условията на работа на водачите и да се осигурят добри условия за тяхната 
почивка;

— да се задължат транспортните предприятия да организират работата на водачите по 
такъв начин, че водачите да бъдат в състояние да се върнат у дома за седмична почивка 
най-малко веднъж в рамките на три поредни седмици; целта е да се предотвратят случаи, 
в които водачите работят дълго време в друга държава и нямат възможност да се връщат 
редовно у дома;

— да се усъвършенстват функциите на „интелигентните“ тахографи, за да се даде 
възможност за по-точно позициониране на превозните средства, използвани при 
трансгранични транспортни операции, и да се добави задължение за водачите да 
записват в тахограф местоположението на своето превозно средство, след като са 
преминали през граница, когато стигнат до първото подходящо за спиране място.

3. Междуинституционални преговори

След приемането на позицията на Парламента на първо четене на 4 април 2019 г., в 
периода от октомври до декември 2019 г., по време на финландското председателство на 
Съвета, се проведоха междуинституционални преговори (имащи за цел постигането на 
бързо споразумение на второ четене). След четири кръга на тристранни преговори, някои 
от тях проведени съвместно, преговарящият екип на Парламента постигна 
предварително споразумение с председателството на Съвета по време на последната 
тристранна среща, която се проведе на 11—12 декември 2019 г.

Текстът на временното споразумение беше представен на комисията по транспорт и 
туризъм (TRAN) и потвърден на 21 януари 2020 г. Въз основа на одобрението от страна 
на комисията TRAN нейният председател посочи в писмото си до председателя на 
Комитета на постоянните представители (КОРЕПЕР I), че ще препоръча на пленарно 
заседание да бъде одобрена позицията на Съвета без изменения, при условие че тя е в 
съответствие с временното споразумение, постигнато между двете институции. След 
извършването на правно-езикова проверка, на 7 април 2020 г. (чрез писмена процедура) 
Съветът официално прие позицията си в съответствие с временното споразумение.

4. Основни елементи на споразумението

Цялостното споразумение, постигнато от Европейския парламент в преговорите със 
Съвета и Комисията, има за цел да подобри още повече действащите правила на ЕС в 
социалната сфера и в областта на вътрешния пазар, засягащи автомобилния транспорт. 
По-специално беше постигнато следното:

— по отношение на седмичните почивки, споразумението потвърждава целта на 
Комисията да се осигури повече гъвкавост за превозите на стоки на дълги разстояния, 
като същевременно се гарантира, че водачите редовно се връщат у дома за дълга почивка. 
Тази възможност е предвидена като изключение от действащото правило, което 
разрешава ползването на намалена седмична почивка веднъж на всеки две седмици. 
Нейното прилагане е ограничено до водачите, извършващи международни превози на 
стоки, и е обвързано с определени условия, т.е. двете поредни намалени почивки да бъдат 
ползвани извън държавата членка на установяване, последователните намалени почивки 
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да бъдат компенсирани преди следващия нормален период на почивка, а водачът да се 
връща у дома на всеки три седмици.

— По отношение на редовното връщане на водача, в споразумението се посочва, че 
дружествата следва да организират работата на водачите по такъв начин, че водачите да 
могат да се върнат в оперативния център на работодателя, където водачът е базиран по 
принцип, или до мястото на пребиваване на водача в рамките на всеки период от четири 
последователни седмици. В едно от съображенията се пояснява, че „водачите могат 
свободно да избират къде да прекарат почивката си“. Този период се съкращава на три 
седмици, когато водачът е взел две поредни намалени седмични почивки.  Водачите, 
извършващи международни превози, могат да се възползват от посочената разпоредба, 
тъй като тя спомага да се предотвратят случаи, в които водачите работят дълго време в 
друга държава и нямат възможност да се върнат у дома при семействата си. 

— Допълнителна гъвкавост се предоставя с въведената възможност за превишаване на 
дневното и седмичното време на управление при извънредни обстоятелства, за да може 
да се достигне до оперативния център на работодателя или до мястото на пребиваване на 
водача с цел ползване на седмична почивка. При такива изключителни обстоятелства 
водачът може да надхвърли времето на управление с не повече от един час – или с не 
повече от два часа, ако преди допълнителното време на управление е била направена 
почивка от 30 минути. Гъвкавостта се засилва и като се дава възможност на водача да 
използва осемчасови или по-продължителни пътувания с влак или ферибот за редовни 
седмични почивки, при условие че водачът има достъп до спална кабина.

— Споразумението потвърждава забраната за нормални седмични почивки в превозното 
средство. То дори отива по-далеч в стремежа да осигури адекватни условия за почивка 
на водачите, като възлага на Комисията да предложи подробни разпоредби относно 
безопасни и сигурни зони за паркиране, в частност относно равнището на услугите и 
реда за сертифициране на тези зони за паркиране.

— Нов елемент е включването на операторите на леки търговски превозни средства над 
2,5 тона в обхвата на посочените регламенти. Тъй като това изискване включва само 
превозните средства за професионално ползване и извършващи международни превози, 
то ще се прилага за операции, при които се изискват условия на равнопоставеност. Това 
допълнително ще увеличи пътната безопасност за този тип превозни средства, участващи 
в международния транспорт за чужда сметка и срещу възнаграждение.

— За да се постигне ефективно и ефикасно гарантиране на изпълнението на новите 
правила в социалната сфера и в областта на вътрешния пазар, споразумението въвежда 
ново поколение „интелигентни“ тахографи за по-точно позициониране на превозните 
средства, използвани за трансгранични транспортни операции, с цел да се гарантира 
правилното прилагане на новите правила. То също така изисква амбициозен, но 
реалистичен график за въвеждането на тази нова технология. Графикът е предвиден 
както за новите превозни средства (две години след датата на приемане на техническите 
спецификации), така и за съществуващия автомобилен парк (преоборудване три години 
след датата на приемане на техническите спецификации за всички превозни средства, 
оборудвани с тахограф, различен от версия 1 на интелигентния тахограф; преоборудване 
четири години след датата на приемане на техническите спецификации за всички 
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превозни средства, оборудвани с версия 1 на интелигентния тахограф).

5. Препоръка

Тъй като позицията на Съвета на първо четене съответства на временното споразумение, 
постигнато по време на междуинституционалните преговори, докладчикът препоръчва 
тази позиция да бъде приета без изменения.
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