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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

19.12.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0048/2013, внесена от Норберт Клаус, с германско гражданство, 
относно обучението на водачи на превозни средства

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията е собственик на транспортно дружество и същевременно 
предлага обучителни курсове за водачи на превозни средства. Той предвижда недостиг 
на добре обучени водачи в сферата на търговските превози в бъдеще. В тази връзка 
вносителят е представил на вниманието на компетентните германски органи редица 
идеи, в това число за повторно обучение и допълнително обучение по интернет, но без 
успех.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 11 септември 2013 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 19 декември 2013 г.

С Директива 2003/59/ЕО не се регулира използването на средства в интернет като част 
от обучението. Поради това държавите членки могат да избират дали да регулират този 
аспект ако желаят. 

Определението за „обучение“ по отношение на часовете е предвидено в Директивата и 
не е възможно да се намали броят на часовете. С обучението, предвидено в Директива 
2003/59/ЕО, се преследват строго специфични цели, които могат да бъдат постигнати 
чрез програма за обучение, която е разработена специално за тази цел. При условие че 



PE527.903v01-00 2/2 CM\1015895BG.doc

BG

са изпълнени тези изисквания, с директивата не се възпира въвеждането на други 
области, например относно превозите на опасни стоки.

В директивата не е разгледана възможността за подпомагащи програми или стажове. 
Поради това на държавите членки е предоставена свободата да въвеждат подобни 
мерки и да регулират тяхното използване както сметнат за целесъобразно.

Заключение

Съгласно действащата нормативна уредба повдигнатите въпроси попадат изцяло в 
обхвата на националните правомощия. Комисията обаче обмисля възможността за 
преразглеждане на директивата и в този контекст ще бъдат взети предвид и посочените 
по-горе идеи. 


