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BG Единство в многообразието BG

Европейски парламент
2019-2024

Комисия по петиции

24.6.2020

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция № 0222/2019, внесена от M.K., с германско гражданство, 
относно въвеждането на специални разпоредби и плащания на пътни 
такси, приложими в цяла Европа, за тежкотоварни превозни средства

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията призовава за приемането на специални разпоредби на 
европейско равнище по отношение на тежкотоварните превозни средства, включително 
глоби за превишаване на времето за изпреварване от 30 секунди по магистралите или 
еднакви такси, като постъпленията се насочват към въвеждането на мерки за 
насърчаване на железопътния товарен превоз.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 14 юни 2019 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 227, параграф 6 от Правилника за дейността).

3. Отговор на Комисията, получен на 16 септември 2019 г.

Забележки на Комисията 

1) Относно допустимото време за изпреварване

Предложението на вносителя на петицията се отнася до правилата за движение по 
пътищата, които при липсата на законодателство на ЕС в тази област се установяват от 
държавите членки. В повечето държави членки, включително Германия, 
съществуващите правила са в съответствие с международните споразумения, по-
специално с Виенската конвенция за движението по пътищата от 1968 г., която се 
прилага и за съседни трети държави.
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2) Относно задръстванията, причинявани от камиони

По отношение на това предложение да се регулира поведението на шофьорите на 
камиони по време на задръстване, направените в предходната точка забележки също са 
уместни.

3) Относно регистриращото устройство

Понастоящем повечето камиони и автобуси, движещи се по европейските пътища, са 
оборудвани с цифрови тахографи, които дават възможност за регистриране, наред с 
другото, на дейностите на водача, например време на шофиране, друга работа, периоди 
на разположение, почивки по време на работа и периоди на почивка. Тези устройства 
също така позволяват измерване на скоростта и разстоянието.

Новите интелигентни тахографи, които се инсталират в камиони и автобуси, 
регистрирани за първи път във всяка държава членка от 15 юни 2019 г. насам, записват 
също така местоположението на превозното средство след всеки три часа от общото 
време на управление, както и в началото и в края на ежедневния работен период. 
Националните органи могат да използват тази функция при прилагането на 
законодателството за минималната работна заплата.

Освен това Съветът и Парламентът понастоящем обсъждат предложението за подобрен 
тип интелигентен тахограф, който ще позволи също така да се регистрира 
местоположението на камиона при пресичане на граница, както и всеки път, когато 
камионът участва в дейност по товарене/разтоварване. Този допълнителна функция, ако 
бъде окончателно одобрена, ще предоставя допълнителна информация на 
правоприлагащите органи за контрол на спазването на законодателството за 
минималната работна заплата, както и на правилата за каботаж.

4) Относно таксите за камиони

През 2017 г. Комисията направи предложение за преразглеждане на правилата на ЕС 
относно пътните такси1, за да се преодолеят проблемите, свързани със сектора на 
автомобилния транспорт като цяло. Тези проблеми включват въглеродния диоксид 
(CO2) и вредните емисии, водещи съответно до изменение на климата и замърсяване на 
въздуха, натоварването в участъци от трансевропейската пътна мрежа, което води до 
редовни задръствания, или дискриминацията на чуждестранни участници в пътното 
движение.

Тъй като таксите за ползване на основата на време (винетки) не представляват 
подходящо средство за решаване на горепосочените проблеми и често са източник на 

1 COM (2017) 275 final.
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дискриминация срещу случайните ползватели, съгласно предложението 
съществуващите винетни схеми ще трябва постепенно да бъдат премахнати. Въпреки 
това държавите членки ще запазят свободата си на избор дали да въведат схема за 
таксуване въз основа на изминато разстояние и ако да – за коя част от тяхната пътна 
мрежа.

Предложението по-специално ще позволи на държавите членки да прилагат „такса за 
задръствания“ за редовно претоварени участъци от своите пътни мрежи или да 
прилагат надценки за области, които са засегнати от значителни екологични щети или 
голямо претоварване. Съгласно предложението приходите от тези допълнителни такси 
ще трябва да се използват за финансиране на разработването на алтернативна 
транспортна инфраструктура или услуги.

Понастоящем предложението се разглежда в рамките на законодателния процес2. През 
октомври 2018 г. Парламентът прие на първо четене позицията си по предложението на 
Комисията3, включително разпоредби, които ще изискват от държавите членки да 
използват получените от такси приходи за оптимизиране на цялата транспортна 
система. Обсъжданията в Съвета все още продължават.

Заключение

Що се отнася до предложенията за допустимо време за изпреварване и за специфични 
правила, приложими за поведението на водачите на камиони, когато се намират в 
задръстване, Комисията счита, че всеки подобен проблем може да бъде решен по 
подходящ начин чрез правила за движение, (които трябва да бъдат) установени от 
държавите членки, в съответствие с международните споразумения, по които те са 
страни.

По отношение на изискванията, свързани с устройствата за регистриране и правилата за 
таксите, прилагани по отношение на тежкотоварните превозни средства, Комисията 
счита, че измененията на действащото законодателство, предложени от Комисията през 
2017 г., са достатъчни. Следва да се отбележи обаче, че окончателният текст от 
обсъжданията на предложението на Комисията по същество ще зависи от съответните 
позиции на Парламента и на Съвета.

4. Отговор на Комисията (REV I), получен на 24 юни 2020 г.

1) Относно допустимото време за изпреварване

Предложението на вносителя на петицията се отнася до правилата за движение по 

2 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/HIS/?uri=CELEX:52017PC0275
3 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=EP:P8_TA(2018)0423

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/HIS/?uri=CELEX%3A52017PC0275
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=EP%3AP8_TA%282018%2904233
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пътищата, които при липсата на законодателство на ЕС в тази област се установяват от 
държавите членки. В повечето държави членки, включително Германия, 
съществуващите правила са в съответствие с международните споразумения, по-
специално с Виенската конвенция за движението по пътищата от 1968 г., която се 
прилага и за съседни трети държави.

2) Относно задръстванията, причинявани от камиони

По отношение на това предложение да се регулира поведението на шофьорите на 
камиони по време на задръстване, направените в предходната точка забележки също са 
уместни.

3) Относно регистриращото устройство

Понастоящем повечето камиони и автобуси, движещи се по европейските пътища, са 
оборудвани с цифрови тахографи, които дават възможност за регистриране, наред с 
другото, на дейностите на водача, например време на шофиране, друга работа, периоди 
на разположение, почивки по време на работа и периоди на почивка. Тези устройства 
също така позволяват измерване на скоростта и разстоянието.

Новите интелигентни тахографи, които се инсталират в камиони и автобуси, 
регистрирани за първи път във всяка държава членка от 15 юни 2019 г. насам, записват 
също така местоположението на превозното средство след всеки три часа от общото 
време на управление, както и в началото и в края на ежедневния работен период. В 
зависимост от националните правила, националните органи могат да използват тази 
функция при прилагането на законодателството за минималната работна заплата.

Освен това през декември 2019 г. Съветът и Парламентът приеха законодателни мерки, 
които ще позволят да се разработи подобрен тип интелигентен тахограф (интелигентен 
тахограф 2), който ще позволи също така да се регистрира местоположението на 
камиона при пресичане на граница, както и всеки път, когато камионът участва в 
дейност по товарене/разтоварване. Тези допълнителни функции ще предоставят 
допълнителна информация на правоприлагащите органи, за да се провери дали при 
изпълнението на определени видове операции на водачите действително се плаща 
възнаграждението на приемащата държава членка, както и дали се спазват правилата за 
каботаж.

4) Относно таксите за камиони

През 2017 г. Комисията направи предложение за преразглеждане на правилата на ЕС 
относно пътните такси4, за да се преодолеят проблемите, свързани със сектора на 

4 COM (2017) 275 final.
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автомобилния транспорт като цяло. Тези проблеми включват въглеродния диоксид 
(CO2) и вредните емисии, водещи съответно до изменение на климата и замърсяване на 
въздуха, натоварването в участъци от трансевропейската пътна мрежа, което води до 
редовни задръствания, или дискриминацията на чуждестранни участници в пътното 
движение.

Тъй като таксите за ползване на основата на време (винетки) не представляват 
подходящо средство за решаване на горепосочените проблеми и често са източник на 
дискриминация срещу случайните ползватели, съгласно предложението 
съществуващите винетни схеми ще трябва постепенно да бъдат премахнати. Въпреки 
това държавите членки ще запазят свободата си на избор дали да въведат схема за 
таксуване въз основа на изминато разстояние и ако да – за коя част от тяхната пътна 
мрежа.

Предложеният текст по-специално ще позволи на държавите членки да прилагат „такса 
за задръствания“ за редовно претоварени участъци от своите пътни мрежи или да 
прилагат надценки за области, които са засегнати от значителни екологични щети или 
голямо претоварване. Съгласно предложението приходите от тези допълнителни такси 
ще трябва да се използват за финансиране на разработването на алтернативна 
транспортна инфраструктура или услуги.

Понастоящем предложението се разглежда в рамките на законодателния процес5. През 
октомври 2018 г. Парламентът прие на първо четене позицията си по предложението на 
Комисията6, включително разпоредби, които ще изискват от държавите членки да 
използват получените от такси приходи за оптимизиране на цялата транспортна 
система. Обсъжданията в Съвета все още продължават.

Заключение

Що се отнася до предложенията за допустимо време за изпреварване и за специфични 
правила, приложими за поведението на водачите на камиони, когато се намират в 
задръстване, Комисията счита, че всеки подобен проблем може да бъде решен по 
подходящ начин чрез правила за движение, (които трябва да бъдат) установени от 
държавите членки, в съответствие с международните споразумения, по които те са 
страни.

По отношение на изискванията, свързани с устройствата за регистриране и правилата за 
таксите, прилагани по отношение на тежкотоварните превозни средства, Комисията 
счита, че измененията на действащото законодателство, предложени от Комисията през 
2017 г., са достатъчни. Следва да се отбележи, че законодателят е постигнал 
политическо съгласие за текст, що се отнася до първия въпрос. Текстовете относно 
таксите все още се обсъждат между Парламента и Съвета.

5 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/HIS/?uri=CELEX:52017PC0275
6 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=EP:P8_TA(2018)0423 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/HIS/?uri=CELEX%3A52017PC0275
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=EP%3AP8_TA%282018%2904233

