
CM\785730BG.doc PE426.997v01-00

BG BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ
2004 










 2009

Комисия по петиции

19.06.2009

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1499/2008, внесена от Jos Aalders, с нидерландско гражданство, от 
името на детския Омбудсман, относно задължително монтиране на 
детектори за движение в автомобилите

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията призовава да бъдат монтирани детектори за движение във 
всички частни автомобили. Той дава някои скорошни примери за случаи, в които деца 
са починали или са били на прага на смъртта, след като са били оставени в автомобили. 
Вносителят на петицията казва, че детекторът за движение, също като задължителните 
детски седалки и колани, може да предотврати много страдания, тъй като той изпраща 
сигнал, който гарантира, че родителите или полагащите грижи лица няма да изоставят 
своето дете.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 13 март 2009 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 192, параграф 4 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 19 юни 2009 г.

"Повечето категории леки автомобили задължително подлежат на типово одобрение на 
ЕО за цели превозни средства. Следователно за да бъдат пуснати на пазара, тези 
категории моторни превозни средства трябва да отговарят на всички съответни 
директиви на ЕО за типово одобрение. Директивите на ЕО за типово одобрение
установяват широк спектър от конструктивни и функционални изисквания, 
произтичащи от многобройни цели в областта на безопасността и опазването на 
околната среда. Както се посочва от вносителя на петицията, съществуват подробни 
изисквания относно предпазните колани и другите системи за задържане (Директива 
77/541/ЕИО изменена). В момента в Парламента и Съвета се разисква нов регламент на 
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ЕО, целящ подобряване на изискванията за типово одобрение във връзка с безопасното 
движение на моторни превозни средства по пътищата.1 Въпреки това засега няма 
планове за включване на монтирането на детектори за движение като отделно 
изискване за типово одобрение на ЕО за моторни превозни средства. Въвеждането на 
общностно законодателство в тази област трябва да се основава на признати 
проучвания, които да показват, че една такава мярка, под формата на техническо 
изискване за превозни средства, би била необходим и пропорционален отговор на 
проблема. Комисията няма информация за проучвания относно мащаба на този 
проблем и дали монтирането на такива детектори, като условие за типово одобрение на 
моторно превозно средство като цяло би решило проблемите, повдигнати от вносителя 
на петицията, по един задоволителен начин. Така например би могло да бъде по-
рационално такива детектори за движение да се продават отделно, а не като 
задължителна част от конструкцията на самото превозно средство, особено като се има 
предвид, че определен процент собственици на автомобили нямат малки деца. Освен 
това въвеждането на детекторите за движение като задължително изискване за типово 
одобрение би могло да засегне само нови превозни средства, които ще се появят на 
пазара от определена дата в бъдеще и поради това не би могло да представлява 
решение по отношение на моторните превозни средства, които са в движение сега.

Въпреки това липсата на такова изискване за типово одобрение не трябва в никакъв 
случай непременно да пречи на въвеждането на национални мерки по отношение на 
използването на детектори за движение в превозни средства, при условие, че тези 
мерки не нарушават общностното право."

Заключение

Комисията признава огромното значение на всяка възможност за предотвратяване на
смърт на дете. Въпреки това вероятно съществуват по-ефективни начини за решаване 
на този проблем от въвеждането на конструктивни изисквания за моторните превозни 
средства. По-специално държавите-членки биха могли да предприемат стъпки по 
отношение на използването на такива детектори.

                                               
1 Предложение за Регламент на Европейския парламент и та Съвета относно изискванията за типово 
одобрение по отношение на общата безопасност на моторните превозни средства (COM (2008)316 
окончателен, 23.5.2008 г.)


