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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

25.9.2009

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0339/2009, внесена от Martin Lauer, с германско гражданство, от 
името на „Verband der AutoGas-Anlagen Einbaubetriebe e.V.“, относно 
незаконни сертификати за техническо одобрение за автомобили със системи, 
работещи на пропан-бутан (LPG системи)

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията представлява германското сдружение на работилниците за 
монтаж на LPG системи. Според него, в Германия е широко разпространено 
монтирането на незаконни LPG системи в автомобилите и германските агенции за 
издаване на сертификати също издават голям брой незаконни сертификати за 
одобрение. Според вносителя, оторизираните работилници за монтаж, които работят 
съгласно приложимите правила (включително Правило № 115 на ИКЕ/ООН и 
Директива 70/220/ЕИО), търпят финансови загуби. Освен това вносителят заявява, че 
монтирането на неодобрени LPG системи нанася вреди на околната среда. Вносителят 
отправя молба за разследване.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 16 юни 2009 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от Правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 25 септември 2009 г.

Преоборудването и допълнителното оборудване на автомобили с газови системи в 
момента не е хармонизирано на равнище ЕС, т.е. регистрацията на съответните 
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автомобили е регламентирана на национално равнище. Като държава, подписала 
споразумението на ИКЕ на ООН от 1958 г., Германия е задължена да признава на 
своята територия газовите системи, които изпълняват условията на Правило № 115 на 
ИКЕ/ООН. Няма обаче задължение да се изисква придържане към Правило № 115 на 
ИКЕ/ООН, т.е. Германия може да сертифицира газови системи и съгласно свои 
собствени национални разпоредби. Затова въпросът дали тези газови системи
представляват проблем за сигурността и/или дали германските агенции за издаване на 
сертификати за одобрение се възползват от своята позиция, трябва да се изясни първо 
на национално равнище. Европейското право следва да бъде взето предвид само в 
случай на нарушаване на интересите на други европейски участници на пазара.

Комисията обсъжда бъдещо хармонизиране на техническите разпоредби за газовите 
системи за автомобили в рамките на ЕС, например въз основа на Правило № 115 
ИКЕ/ООН. Затова Комисията е заинтригувана от развитието на Вашето дело и би Ви 
помолила да информирате за него компетентните органи на Комисията.

Заключение

Службите на Комисията вече са отговорили на вносителя на петицията относно същия 
въпрос с писмо от 30 март 2009 г. Вносителят не представя в своята петиция (или в 
приложенията) нови елементи, които да изискват по-нататъшно разглеждане. Поради 
това наблюденията на Комисията са идентични с тези, изложени в предходния отговор. 
Следователно, предвид предоставената информация, Комисията счита, че е дала 
задоволителен отговор на петицията.


