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1. КОНТЕКСТ 

Дата на предаване на предложението на Европейския 
парламент и на Съвета 
(документ COM/2011/451 окончателен – 2011/0196(COD): 

19.7.2011 г. 

Дата на становището на Комитета на регионите: Няма становище 

Дата на становището на Европейския икономически и социален 
комитет: 

7.12.2011 г. 

Дата на становището на Европейския парламент, първо четене: 3.7.2012 г. 

Дата на приемане на политическото споразумение на Съвета с 
оглед на позицията на Съвета на първо четене: 

29.10.2012 г. 

Дата на приемане на позицията на Съвета на първо четене: 15.11.2013 г. (?) 

2. ЦЕЛ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА 
Комисията представи на Съвета и на Европейския парламент горепосоченото 
предложение на 19 юли 2011 г. Предложението изменя Регламент (ЕИО) № 3821/85 на 
Съвета от 20 декември 1985 г. относно контролните уреди за регистриране на данните 
за движението при автомобилен транспорт. Настоящото предложение изменя също така 
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. Съобщението на Комисията — „Дигитален тахограф: Пътна 
карта за бъдещи дейности“ — придружава гореупоменатото предложение и беше 
предадено едновременно на Европейския парламент и на Съвета. 
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Предложението въвежда редица технологични подобрения в цифровия тахограф като 
спътникова навигационна функция (ГНСС), функция за дистанционна комуникация за 
използването на филтри с цел прилагане на законодателството и интерфейс за ИТС, за 
да се позволи използването на данни от цифровия тахограф в бордови компютри за 
цели, различни от контрола на времената на управление. Това ново поколение 
тахографи („интелигентни тахографи“) се предвижда да бъде въведено през 2018—
2019 г.  

Преразглеждането също така подобрява други аспекти, като определянето на нови 
правила за подобряване на надеждността на сервизите, за обмена на информация между 
държавите членки относно картите, издадени на водачите (системата TACHOnet), за 
персонализирането на картите чрез обединяването им със свидетелството за управление 
на МПС, както и правила относно обучението на служителите на правоприлагащите 
органи и относно хармонизирането на санкциите. Накрая, то прилага еднакъв радиус от 
100 km за всички  изключения от правилата за времената на управление, базирани на 
разстояние, които държавите членки могат да въведат (в член 13 от Регламент (ЕО) 
№ 561/2006).  

На 5 октомври 2011 г. Европейският надзорен орган по защита на данните издаде 
становище относно предложението на Комисията. Становището на Икономическия и 
социален комитет беше издадено на 7 декември 2011 г., а Комитетът на регионите взе 
решение да не изготвя становище или доклад.  

Комисията по транспорт и туризъм на Европейския парламент определи за докладчик 
г-жа Silvia-Adriana Ticău (RO, S&D). Гласуването в пленарно заседание се проведе на 3 
юли 2012 г. Вж. SP(2012) 449/2. 

Съветът постигна политическо споразумение по досието на 29 октомври 2012 г. по 
време на кипърското председателство. 

3. КОМЕНТАРИ ОТНОСНО ПОЗИЦИЯТА НА СЪВЕТА 

3.1. Общи коментари относно позицията на Съвета 
Като цяло Комисията приветства положително позицията на първо четене на Съвета, 
тъй като тази позиция е в съответствие с главните цели на първоначалното 
предложение на Комисията, а именно да се увеличи сигурността на тахографската 
система (намаляване на измамите и манипулирането на тахографите), да се намалят 
административните разходи и да се подобри ефикасността на контрола на системата. 
Измененията на Съвета бяха направени в резултат на допълнителен анализ на 
очакваното въздействие на някои от мерките, предложени от Комисията, и отразяват 
значението, което се отдава от държавите членки на прилагането на най-ефективните от 
гледна точка на разходите мерки, на необходимостта да се засили защитата на личните 
данни в регламента и на изясняването на разпоредбите относно техническите и 
функционалните изисквания на тахографа. Измененията на Съвета бяха обсъдени 
подробно и бяха одобрени от Комисията.  

Без да се противопоставя на приемането на окончателния текст, резултат от 
преговорите между съзаконодателите, Комисията все пак ще направи декларации по 
три въпроса, по които многократно е изразила несъгласието си по време на 
преговорите. Тези декларации са приложени.  
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3.2. Подробни коментари от страна на Комисията  

3.2.1. Характер на правния акт (делегирани актове/актове за изпълнение)  

С цел приемане на техническите спецификации на бъдещия интелигентен тахограф, 
Комисията предложи правомощието за приемане на актове в съответствие с член 290 от 
Договора за функционирането на Европейския съюз да се делегира на Комисията по 
отношение на адаптирането на приложения I, IБ и II към техническия прогрес и на 
допълването на приложение IБ с техническите спецификации, необходими за 
автоматичното регистриране на данни за местоположението, за осъществяване на 
дистанционна комуникация и за осигуряване на интерфейс с интелигентните 
транспортни системи (членове 4, 5, 6 и 38 от предложението на Комисията). 

В резултат на преговорите с Парламента, съзаконодателите решиха да включат 
главните технически изисквания на горните приложения в текста на регламента, въз 
основа на които на по-късен етап Комисията следва да установи съответните подробни 
разпоредби чрез актове за изпълнение, за да се осигури еднакво прилагане във всички 
държави — членки на ЕС. Поради това към текста на регламента бяха добавени 
разпоредби за определенията, за техническите изисквания и за данните, които трябва да 
се регистрират, за функциите на цифровия тахограф, за изображението и за 
предупредителните сигнали, с които Комисията е съгласна. По време на преговорите 
Комисията поддържаше позицията, че е необходимо да се използват делегирани актове.  

Комисията няма да повдига възражения срещу приемането на текста, както е договорен 
от съзаконодателите. Независимо от това Комисията ще припомни в декларация 
(приложена към настоящия документ), че въпросът за разграничаване между членове 
290 и 291 от ДФЕС в момента се разглежда от Съда на ЕС по делото за „биоцидите“. 

3.2.2. Технически изменения 

Комисията приема измененията, договорени между Съвета и Парламента по отношение 
на следните технически въпроси: 

а) Регистриране на данни за местоположението (член 8) 

Комисията приветства регистрирането на местоположението на всеки три часа 
от събирателните часове на управление с цел подобряване на съответствието на 
професионалните водачи от автомобилния транспорт с действащото 
законодателство.  

б) Оборудване на служителите по контрола с технологията за ранно откриване от 
разстояние (член 9) 

15 години след въвеждането на интелигентния тахограф държавите членки ще 
трябва да оборудват в подходяща степен своите контролни органи  с 
дистанционно оборудване, като вземат предвид също така националните 
стратегии на държавите членки за прилагане. Преди тази дата оборудването на 
контролните органи с технология за достъп от разстояние няма да бъде 
задължително.  

в) Интерфейс с интелигентните транспортни системи (член 10) 

Съветът счита, че е изключително важно да се поддържа достатъчна степен на 
гъвкавост, така че транспортните предприятия да запазят възможността си да 
избират дали да свържат тахографите към външни устройства, или не. Поради 
това Съветът предвиди тахографите да могат да се оборудват със 
стандартизирани интерфейсове, позволяващи на регистрираните или 
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генерираните от тахографа данни да се използват от външно устройство при 
определени условия. В допълнение текстът на Съвета уточнява, че достъпът до 
лични данни от външно устройство, свързано към интерфейса, може да бъде 
предоставен само след изричното съгласие на водача, за който се отнасят 
данните.  

Комисията прие горепосочените изменения като стъпка в правилната посока, 
но предупреди съзаконодателите, че превръщането на интерфейса за ИТС в 
незадължителен е намалило значително целите на първоначалното 
предложение.  

г) Вграждане в интелигентния тахограф на датчици за тегло (съображение 6) 

Подобно на Съвета, Комисията не споделя оценката на Парламента, че 
съществува пряка връзка между включването в интелигентните тахографи на 
датчици за тегло и подобряването на контрола на времената на управление и 
почивка. Поради това Комисията е доволна, че в текста е включено само 
съображение, най-общо посочващо, че в бъдеще Комисията трябва да извърши 
оценка за потенциала на датчиците за тегло с цел подобряване на 
съответствието на законодателството в областта на автомобилния транспорт.  

д) Тахографски карти на водачи, които не са постоянно пребиваващи в ЕС 
(член 26, параграф 4) 

Комисията е съгласна с новата разпоредба, която позволява на държавите 
членки да издават, при строги условия, временни карти на водачи, които не 
могат да бъдат подновявани и са за максимален срок от 185 дни. Тази нова 
разпоредба предлага практическо решение на оперативен проблем, като 
обхваща тези водачи, които са от държави извън ЕС и извън ERTA 
(Европейското споразумение за работата на екипажите на превозните средства, 
извършващи международни автомобилни превози), извършващи случайни 
превози в ЕС, или тези водачи — граждани на ЕС, но които са загубили статута 
си на постоянно пребиваващи в ЕС и вследствие на това изпитват трудности 
при получаването на редовна карта на водач.  

е) Преоборудване на превозни средства с цифрови тахографи (член 3, параграф 4) 

В първоначалното си предложение Комисията не включи никакви разпоредби 
относно преоборудването на превозни средства с интелигентни тахографи, но 
може да приеме принципа за преоборудването, както е договорено в тази 
позиция, при условие че е изпълнимо на практика.  

3.2.3. Нетехнически изменения, свързани с функционирането на тахографската 
система 

а) Премахване на изискването за водачите да представят формулярите, 
удостоверяващи дейностите им, докато са отсъствали от превозното средство 
(член 34, параграф 3 в края).  

Комисията подкрепя тази разпоредба, тъй като тя допълнително намалява 
административната тежест. 

б) Подходящо оборудване и обучение на служителите по контрола (членове 38 и 
39) 

Комисията приема резултатите от преговорите между съзаконодателите по 
този въпрос. 



 

BG 6   BG 

Комисията се съгласи с тази позиция и след приемането на регламента ще 
приеме мерки, определящи съдържанието на първоначалното и постоянното 
обучение на служителите по контрола. Това съдържание се включва в 
обученията за служителите по контрола в държавите членки. 

в) Засилване на надеждността на сервизите (член 24) 

Комисията е съгласна с намаляването на честотата на редовните одити на 
процедурите, прилагани от сервизите при работата им с тахографи, от една на 
две години, като беше запазено първоначалното предложение на Комисията за 
10 % внезапни технически одити на сервизите и за срок на валидност на 
картата от една година.  

3.2.4. Нетехнически изменения, свързани с разпоредбите за защитата на данни, с 
нарушенията и с датата на влизане в сила 

а) Укрепването на защитата на данни (член 7) 

Комисията е съгласна с новите разпоредби относно защитата на лични данни. 

б) Хармонизиране на нарушенията и санкциите (член 41) 

Комисията приема резултатите от преговорите между съзаконодателите по 
този въпрос. 

в) Отговорност на транспортните предприятия (член 33) 

Комисията приема резултатите от преговорите между съзаконодателите по 
този въпрос. 

г) Влизане в сила (член 48) 

Комисията приема резултатите от преговорите между съзаконодателите по 
този въпрос. Интелигентен тахограф би се изисквал — за превозни средства, 
които са регистрирани за пръв път — 40 месеца след влизането в сила на 
техническите спецификации за интелигентните тахографи. Комисията 
възнамерява да установи тези спецификации най-късно в срок две години след 
публикуването на новия регламент.  

3.2.5. Изменения на Регламент (ЕО) № 561/2006 за хармонизиране на някои 
разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния 
транспорт 

Комисията приветства факта, че предложените от нея изменения на член 13, параграф 1 
от Регламент (ЕО) № 561/2006, които позволяват на държавите членки да предоставят 
изключения от разпоредбите на регламента в радиус от 100 km от седалището на 
предприятието при определени условия, са запазени и е съгласна с въвеждането на така 
нареченото „освобождаване на занаятчиите “ в член 3 от Регламент (ЕО) № 561/2006, в 
който се определя обхвата на регламента. 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЯ НА КОМИСИЯТА 
Настоящото предложение е особено важно за постигане на целите, определени в 
съобщението ѝ „Пътна карта за постигането на Eдинно европейско транспортно 
пространство — към конкурентоспособна транспортна система с ефективно използване 
на ресурсите“, прието на 28 март 2011 г.  

Въпреки отслабването на някои разпоредби Комисията счита, че позицията на Съвета 
все още отразява главните цели на нейното предложение и поради това е на мнение, че 
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законодателната процедура следва да завърши с гласуване от страна на Европейския 
парламент на позицията му на второ четене на ранен етап, която след резултатите от 
неформалната тристранна процедура на 14 май 2013 г., би трябвало да съвпада с 
позицията на Съвета.
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ДЕКЛАРАЦИИ НА КОМИСИЯТА 

1) Декларация на Комисията във връзка с Регламент (ЕО) № 561/2006  
За да осигури ефективно и еднакво прилагане на законодателството относно времената 
на управление и почивка, Комисията ще продължи да следи отблизо изпълнението на 
това законодателство и когато е необходимо, ще предприема подходящи инициативи. 

2) Декларация на Комисията във връзка с актовете за изпълнение 
Комисията е на мнение, че бъдещите актове, които Комисията беше оправомощена да 
приема по силата на законодателния акт с цел да определи подробните разпоредби и 
спецификации за тахографите, тахографските карти и тахографските листове, както и 
изискванията за одобрение на типа, имат за цел да допълнят техническите 
спецификации, определени в основния акт, и поради това следва да представляват 
делегирани актове, които да се приемат въз основа на член 290 от ДФЕС. Комисията 
няма да повдига възражения срещу приемането на текста, както е договорен от 
съзаконодателите. Независимо от това Комисията припомня, че въпросът за 
разграничаването между членове 290 и 291 от ДФЕС в момента се разглежда от Съда 
на Европейския съюз по делото за „биоцидите“. 

3) Декларация на Комисията във връзка с използването на член 5, параграф 4, 
алинея 2, буква б) от Регламент (ЕС) № 182/2011 
Комисията подчертава, че систематичното позоваване на член 5, параграф 4, втора 
алинея, буква б) е в разрез с буквата и духа на Регламент (ЕС) № 182/2011 (ОВ L 55, 
28.2.2011 г., стр. 13). Прибягването до тази разпоредба трябва да отговаря на специална 
необходимост от изключение от принципното правило, което гласи, че Комисията може 
да приеме проект на акт за изпълнение, когато не бъде дадено становище. Предвид 
това, че представлява изключение от общото правило, определено в член 5, параграф 4, 
прибягването до втора алинея, буква б) не може да се разглежда просто като 
„дискреционно правомощие“ на законодателя, а трябва да се тълкува ограничително и 
следователно да бъде мотивирано. 

Комисията отбелязва споразумението, постигнато от Европейския парламент и Съвета 
относно позоваването на тази разпоредба, но същевременно изразява своето съжаление, 
че това не е включено като съображение в акта.  
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