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І. Въведение

С предложението Европейската комисия има за цел да опрости настоящата правна 
рамка и да установи нови административни и технически изисквания, например по 
отношение на аспекти, свързани с околната среда и безопасността и с надзора на 
пазара. Предложението обхваща широк набор от различни типове превозни средства, 
попадащи в категория L, например електрически велосипеди, дву- или триколесни 
мотопеди, дву- и триколесни мотоциклети и мотоциклети с кош. Превозните средства с 
четири колела в тази „лека“ категория са четириколесните мотоциклети, превозните 
средства с висока проходимост (ATV) и миниавтомобилите. Броят на автомобилите от 
категория L, които в момента са в движение в ЕС, е изчислен приблизително на над 30 
милиона. 

ІІ. Работни места и криза

Най-големият сектор в индустрията на превозните средства от категория L е този на 
двуколесните моторни превозни средства (ДМПС – мотоциклети, мотопеди и скутери).
През 2007 г. на пазара в Европа е имало 2,7 милиона ДМПС. ЕС е произвел 1 136 
милиона мотоциклети и скутери с оборот от 4,1 милиарда евро. В ЕС има 
приблизително 100 производители на ДМПС, около половината от които са 
собственост на европейски предприятия. Около 500 доставчици на индустрията имат 
стойност на продукцията 1,6 милиона евро. Секторът на продажбите, поддръжката и 
ремонтната дейност представляват приблизително 72 % от общия й оборот. Общият 
брой хора, наети в нея (включително доставчици, производители, дистрибутори и 
служители по ремонтната дейност), е около 184 0001.

В сравнение с автомобилната индустрия, индустрията на ДМПС е по-малка, раздробена 
и разнообразна. Има значително увеличение на вноса от Китай и други азиатски 
страни. САЩ е най-големият пазар за износ за ЕС. Индустрията на ДМПС беше тежко 
засегната от икономическата криза. Данните за 2009 и 2010 г. потвърждават 
отрицателната пазарна тенденция (- 25 %).

ІІІ. Предложение относно одобряването на превозните средства от категория L

Производителите могат да получат одобрение от национален орган за одобрение на 
типа за ново превозно средство от категория L или за нови системи, компоненти и 
отделни технически възли за такива превозни средства. Ако техническите изисквания 
са спазени, производителят може да ги пусне на пазара в целия ЕС, без да е необходимо 
извършването на допълнителни изпитвания или проверки. Регистрацията трябва да се 
издава срещу представяне на сертификат за съответствие, без да е необходимо друго. 

Настоящите изисквания за типово одобрение за превозни средства от категория L 
следва да се модернизират.  Поради това Директива 2002/24/ЕО и няколко свързани с 
нея директиви ще бъдат отменени и заменени с въпросното предложение. Освен това 
три делегирани акта ще съдържат техническите спецификации относно изискванията, 
свързани с околната среда, безопасността и конструкцията на превозното средство. 
                                               
1

Код по NACE 35.41, „производство на мотоциклети“.
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Административните разпоредби ще бъдат определени в акт за изпълнение. 
Предложената дата на влизане в сила на регламента е 1 януари 2013 г.
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ІV. Бележки на докладчика

1. Общи бележки

Предимства за предприятията и потребителите
Докладчикът решително подкрепя основните цели на предложения регламент, тъй като 
те ще подобрят функционирането на вътрешния пазар. Регулаторната рамка следва да 
улесни достъпа на стоки до единния пазар, като в същото време защитава основните 
обществени изисквания, например аспектите, свързани с околната среда и 
безопасността. Това означава и по-ефективен надзор на европейския пазар1.

Повишаване на градската мобилност
Докладчикът също така счита, че предложените изисквания за превозни средства от 
категория L могат да спомогнат за преминаването към по-ефикасна, безопасна и чиста 
градска мобилност2. Над 70 % от населението на ЕС живее в градските райони. 
Задръстванията, пътнотранспортните произшествия и замърсяването са всеобщо 
предизвикателство3. Докладчикът е убеден, че иновативните и технологично 
напреднали дву-, триколесни и леки четириколесни превозни средства могат 
значително да повишат градската мобилност, тъй като заемат по-малко място, 
използват по-малко енергия, отделят по-малко емисии при производството и 
използването им и в същото време осигуряват транспортна връзка, ефективност и 
удоволствие. 

Амбициозни и реалистични цели
Докладчикът предлага да се приеме амбициозен и прозрачен график за изпълнение с 
ясни и решителни стъпки. Предвид настоящия икономически климат обаче, този 
график следва да съдържа и известна степен на гъвкавост, за да даде възможност на 
индустрията да се приспособи. Според докладчика допълнителните разходи за 
предложените мерки следва да се разпределят балансирано с оглед на общите цели на 
регламента. От друга страна ранното постигане на съответствие може да стимулира 
иновациите, което да доведе до конкурентно предимство за индустрията на ДМПС, 
базирана в Европа.

2. Обхват на предложения регламент

Леки дву-, три- и четириколесни моторни превозни средства
Технологията на производство на превозни средства от категория L се разви 
изключително бързо през последното десетилетие, в резултат на което някои превозни 
средства вече не могат да бъдат включени в тази категория. За тези превозни средства 
са необходими специални правни изисквания за безопасност и съответствие с 
подходящите екологични стандарти. Докладчикът одобрява по-голямата яснота в 
резултат на прецизирането на категоризацията на превозните средства чрез въвеждане 

                                               
1

Вж. COM(2010)608: За Акт за единния пазар, предложение № 39; вж. и COM(2010) 614  относно интегрирана индустриална 
политика.
2

В съответствие и с Европейската стратегия за замърсяването на въздуха, COM(2005) 446, и Европейския план за действие за 
пътна безопасност, COM(2010) 389.
3

План за действие за градска мобилност, COM(2009)0490.
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на по-подходящи подкатегории. Въпреки това, някои останали несъответствия, по-
специално при изключването на някои превозни средства (член 2, параграф 2), следва 
да бъдат отстранени, тъй като противоречат на целта на прекласификацията.

Като цяло регламентът следва да обхваща всички превозни средства, отговарящи на 
изискванията, свързани с безопасността, околната среда и производството. Поради това 
предложените (под)категории може в известна степен да се нуждаят от преразглеждане.
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3. Екологични мерки

Нови стъпки за намаляване на емисиите: от Евро 3 към Евро 5 и 6
Тъй като с превозните средства от категория L се изминават едва 3 % от общия 
километраж на пътния транспорт, вредните замърсители от тях се считат за 
непропорционално високи. Поради това докладчикът подкрепя въвеждането на по-
строги гранични стойности за емисиите. Той призовава производителите да постигнат 
съответствие възможно най-бързо. Някои от превозните средства от категория L, които 
се предлагат в момента, вече съответстват на по-високите стандарти за гранични 
стойности за емисиите; това следва да се насърчава. Той също така признава, че 
принципът на пропорционалност следва да се прилага и да се взема предвид по-ниската 
продажна цена на голяма част от тези превозни средства. При всички случаи 
предложеният график за въвеждане на новите стандарти за емисиите позволява 
допълнителна рационализация (вж. и параграф 7). 

Изисквания за устойчивост и екомаркировка 
Докладчикът е убеден, че предложените мерки ще помогнат за по-доброто приемане на 
превозните средства от категория L в Европа. Новите изисквания за устойчивост следва 
да останат на равнищата, посочени в приложение VІІ, за да гарантират справедливо 
разпределяне на отговорността и разходите между потребителя и производителя. Той 
също така приветства предложението за екомаркировка на превозните средства. 
Екомаркировката се счита за просто и ефективно средство в помощ на потребителя при 
избора на най-енергийно ефективните превозни средства. 

4. Мерки за безопасност

Водачите на превозни средства от категория L са изправени пред много по-голям риск 
от фатални или сериозни пътнотранспортни произшествия, отколкото другите водачи.  
Макар с превозните средства от категория L да са осъществени само 2 % от 
пътуванията на дълги разстояния, те са причинили 16 % от смъртните случаи в 
следствие на пътнотранспортни произшествия в ЕС-251. През 2008 г. 5 520 водачи на 
ДМПС са загинали в пътнотранспортни произшествия. За разлика от други типове 
превозни средства, цифрите за превозните средства от категория L са останали същите 
или дори леко са се повишили. Макар че докладчикът отчита значението на човешкото 
поведение за безопасното управление, както и въздействието на външните условия, той 
счита за изключително важно да се обърне внимание на проблемите на безопасността, 
свързани с техническите характеристики на превозното средство. 

Задължително монтиране на високотехнологични спирачни системи
Високотехнологичните спирачни системи могат да допринесат за компенсиране на 
ограниченията, свързани с човешкия фактор. Докладчикът подкрепя задължителното 
монтиране на високотехнологични спирачни системи на приемливи цени на всички 
нови мотоциклети и скутери: системи срещу блокиране на колелата (ABS) или 
комбинирани спирачни системи (CBS) за всички нови мотоциклети от подкатегория 
L3e-A1 (с малка мощност), както и ABS на всички нови мотоциклети от подкатегории 
L3e-A2 и L3e-A3 (със средна и с голяма мощност). Изследванията показват, че ако 
                                               
1

Европейски технически и научен център (ЕТНЦ), 2007 г.



DT\857524BG.doc 7/9 PE458.653v01-00

BG

поставянето на ABS стане задължително, годишният брой на фаталните 
пътнотранспортни произшествия с мотористи ще намалее с 20 % за десет години. По 
този начин ще се намали и общият брой на пътнотранспортните произшествия, както и 
рискът от сериозни наранявания.

Високите цени и мнението, че ABS могат да ограничат „спортния“ характер на 
управлението на мотоциклет, са фактори, които допринасят за отрицателното 
възприемане на идеята сред потребителите. Поради това доброволният подход не е 
достатъчен, за да гарантира въвеждането на ABS. Доставчиците на тези системи 
посочват обаче, че цената им може да падне до 100 евро, ако обемът на производството 
се увеличи. Също така водачите следва да бъдат информирани относно използването и 
ползите от тях.

Докладчикът призовава индустрията да предложи ABS като опция за всички категории 
мотоциклети възможно най-бързо и да насърчава потребителите да избират такива, 
които са оборудвани с ABS. Ако е постижимо, докладчикът дори би предложил да се 
намали крайният срок за въвеждане на задължителни високотехнологични спирачни 
системи (в предложението – 1 януари 2017 г.). Според него високотехнологичните 
спирачни системи невинаги са съвместими с използването на някои мотоциклети при 
условия извън пътя. Механизъм за превключване би могъл да разреши този проблем.  

Автоматично включване на светлините
Според данните незабелязването на ДМПС често е причината за сблъсъци както през 
деня, така и през нощта. Доброволното споразумение на индустрията за въвеждане на 
автоматично включване на светлините за съжаление не обхваща нарастващия брой 
евтини вносни ДМПС. Освен това на всички нови модели автомобили ще бъдат 
монтирани дневни светлини (DRL)1, което ще направи водачите без светлини още по-
труднозабележими. Поради това докладчикът приветства предложението за 
подобряване на условията за видимост на ДМПС чрез автоматично включване на 
светлините. Следва да има възможност при ремонтни дейности и дейности по 
поддръжката те да се изключват.

Мерки против неправилно използване
Докладчикът отбелязва, че сред общността на мотоциклетистите е установена култура 
на видоизменяне с цел подобряване на характеристиките на техните превозни средства.  
Въвеждането на забрана за това би било в ущърб на много квалифицирани водачи. 
Поради това държавите-членки следва сами да регулират подобни видове 
модификации. Но докладчикът призовава за твърди действия срещу неправилно 
използване, целящо незаконно увеличаване на максималната скорост на превозното 
средство за сметка на отделянето на повече вредни емисии, потреблението на гориво и 
безопасността. Това често се отнася за евтини мотопеди, скутери и четириколесни 
мотоциклети, които се използват най-вече от младежи. Техническите мерки, целящи да 
ограничат неправилното използване, следва да бъдат придружени от редовни 
произволни проверки на място от органите по опазване на обществения ред.

                                               
1 Директива 2008/89/ЕО. Към 7 февруари 2011 г. всички нови типове пътнически автомобили и малки автомобили за 
разнасяне на стока ще бъдат оборудвани с дневни светлини. От август 2012 г. изискването ще се въведе и за камиони 
и автобуси.
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5. Други технически изисквания

Одобрения на превозни средства от малки серии и индивидуални одобрения 

Комисията свежда опростената процедура за малки серии от превозни средства до 
случаи на много ограничено производство (приложение ІІІ). Докладчикът подкрепя 
голямото разнообразие от превозни средства от категория L и на малки и средни 
предприятия (МСП) в този сектор. Поради това той ще извърши проверка дали 
действително са необходими предложените промени на приложимия в момента за 
всички превозни средства от категория L брой от 200 превозни средства за малка серия. 
Той също така предлага да бъдат проучени и други възможности, например 
увеличаване на надзора на пазара, за да се предотврати неправилното прилагане на 
разпоредбите относно малките серии.

За много водачи на превозни средства от категория L индивидуалността на техния 
продукт е изключително важна. Поради това докладчикът подкрепя предложението на 
Комисията за индивидуални одобрения (член 42).

Задължително въвеждане на системи за бордова диагностика
Системите за бордова диагностика (OBD) предоставят леснодостъпна информация за 
двигателя и управлението на превозното средство (т.е. емисиите), така че то да бъде 
ремонтирано ефективно и ефикасно. Макар че по принцип докладчикът е съгласен с 
предложения постепенен подход за въвеждане на задължителни системи за бордова 
диагностика, той поставя под въпрос пропорционалността на разпоредбите, изискващи 
оборудването с OBD на мотопеди от подкатегории L1 и L2. 

Достъп до информация за ремонт и поддръжка на превозни средства
Докладчикът решително подкрепя всички мерки, които гарантират равни условия на 
достъп до информация за ремонт и поддръжка. Определенията на „независим 
оператор“ или „ремонтно предприятие“ се нуждаят от допълнително конкретизиране, 
за да се гарантира, че индивидуалните потребители и ремонтните предприятия имат 
достатъчна степен на достъп до информация за ремонт и поддръжка на разумни цени.

6. Надзор на пазара

Необходимо е да се увеличи надзорът на пазара, за да се предотврати пускането на 
пазара в ЕС на небезопасни и силно замърсяващи превозни средства. Предложението 
цели да засили надзора на националните пазари и да гарантира по-съгласувано равнище 
на намеса и контрол из целия ЕС. Докладчикът посочва този подход и мерките, целящи 
отстраняването на продукти с по-лошо качество от пазара. Ефективната координация и 
наблюдение на равнище ЕС и на национално равнище следва да гарантират, че 
органите за надзор на пазара и одобряващите органи използват ефективно всички нови 
мерки.

7. График

Спазването на амбициозния график, предложен от Комисията, е предизвикателство. 
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Паралелно с обикновената законодателна процедура за въпросното предложение, 
процедурата по комитология във връзка с делегираните актове и актовете за 
изпълнение следва да започне скоро и да продължи до средата на 2012 г. Освен това 
предложението на Комисията съдържа доста сложна схема за датите (от 2013 до 2021 
г.), разделяща мерките, свързани с емисиите, и тези за безопасността, приложими за 
нови регистрации, нови типови одобрения и стари типови одобрения. Европейският 
икономически и социален комитет неотдавна призова за определяне на цели, които да 
могат да бъдат постигнати от сектора1.

Както беше споменато, графикът за изпълнение следва да бъде амбициозен и 
реалистичен. Определянето на подходящи срокове за изпълнението на техническите и 
административните изисквания е изключително важно, за да се гарантира, че 
производителите ще имат достатъчно време, за да разработят, изпитат и внедрят 
решения в производството на превозните средства и заедно с одобряващите органи в 
държавите-членки да въведат нови административни системи. За да се рационализира 
графикът, докладчикът разглежда възможността за групиране на разпоредбите с цел 
намаляване на крайния срок и ефективно опростяване. Той също така разглежда 
възможността за премахване на незадължителните срокове по отношение на етапите за 
намаляване на емисиите, което ще позволи индустрията доброволно да започне 
производството на по-чисти превозни средства на по-ранен етап, за да отговори на 
търсенето на обществото и потребителите.

                                               
1 ЕИСК, INT/541 Одобряване и надзор на пазара – превозни средства от категория L (Докладчик: Ranocchiari), 19 
януари 2011 г.


