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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

25.3.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0518/2009, внесена от Tamás Benocz, с унгарско гражданство, 
относно предполагаеми нарушения на законодателството на ЕО във 
връзка с пускането на пазара и употребата на леки четириколесни 
моторни превозни средства (четириколесни мотопеди) в Унгария

1. Резюме на петицията

Вносителят оспорва процедурите, регламентиращи пускането на пазара и употребата на 
леки четириколесни моторни превозни средства (четириколесни мотопеди) в Унгария. 
Според вносителя тези МПС отговарят на изискванията, определени в Директива 
2002/24/EО на ЕО относно „леките четириколесни мотоциклети“ от категория L6e, като 
те следва да се продават на пазара в Унгария като такива. Вместо това, вносителят 
обяснява, унгарският законодател описва МПС от категория L6 като леки 
четириколесни триколки. Вносителят твърди, че това погрешно представяне води до 
пускането на пазара в Унгария на четириколесни моторни превозни средства като 
автомобили и до изискването техните водачи да притежават свидетелство за 
правоуправление от категория „B“, вместо от категория „M“, както е за останалите 
мотопеди. Вносителят счита, че доколкото става въпрос за регистрационната 
процедура, при внасянето им в Унгария четириколесните моторни превозни средства 
губят своите права, придобити в страната по произход. Вносителят моли Европейския 
парламент да проучи този въпрос.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 8 юли 2009 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 202, параграф 6 от Правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 26 октомври 2009 г.
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Вносителят на петицията, унгарски гражданин, оспорва процедурите, регламентиращи 
пускането на пазара и употребата на леки четириколесни моторни превозни средства 
(четириколесни мотопеди) в Унгария. Според вносителя тези МПС отговарят на 
изискванията, определени в Директива 2002/24/EО относно „леките четириколесни 
мотоциклети“ от категория L6e, като те следва да се продават на пазара в Унгария като 
такива. Вместо това, вносителят обяснява, че унгарският законодател прилага 
определението за МПС от категория L6, дадено в Директива 2002/24/ЕО, в два 
национални акта:

– Министерска заповед 5/1990.(IV.12.) KöHÉM и

– Съвместна министерска заповед 1/1975(II.5) KPM-BM относно разпоредбите за 
движение по пътищата (унгарски Кодекс за движение по пътищата).

Вносителят счита, че определението за четириколесни мотоциклети, дадено в
унгарския Кодекс за движение по пътищата, не съответства на определението за МПС 
от категория L6, използвано в Директива 2002/24/ЕО. Той обяснява, че националният 
транспортен орган прилага неправилно определение от унгарския Кодекс за движение 
по пътищата по отношение на пускането на пазара в Унгария на четириколесни 
мотоциклети. Вносителят твърди, че тази неточна класификация води до това МПС от 
категория L6 да се считат за автомобили от категория M1 за целите на пускането им на 
пазара в Унгария и до изискването техните водачи да притежават свидетелство за 
правоуправление от категория „B“, вместо от категория „M“, както е за останалите 
мотопеди. Вносителят счита, че доколкото става въпрос за регистрационната 
процедура, при внасянето им в Унгария четириколесните моторни превозни средства 
губят своите права, придобити в страната по произход.

Забележки на Комисията

Директива 2002/24/ЕО, която е приложима в Унгария от приемането й в ЕС през май 
2004 г., се прилага за целите на типовото одобрение и първоначалната регистрация на 
дву- и триколесни моторни превозни средства (както и четириколки, както са 
определени в нея).1 Тази директива формулира хармонизирани определения на 
категориите превозни средства, които попадат в нейното приложно поле. 

Член 1, параграф 3, буква a) предвижда, че Директива 2002/24/ЕО се прилага спрямо 
„четириколки“, тоест моторни превозни средства с четири колела със следните 
характеристики:

a) леки четириколки, с маса в ненатоварено положение по-ниска или равна на 350 kg 
(категория L6e), като в нея не се включва масата на акумулаторите за 
електрическите превозни средства и които развиват конструктивно предвидена 
максимална скорост по-ниска или равна на 45 km/h, и

i) имат работен обем на цилиндъра на двигателя по-малък или равен на 50 cm3, 
                                               
1 Директива 2002/24/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 март 2002 година относно типовото 
одобрение на дву- и триколесни моторни превозни средства и за отмяна на Директива 92/61/ЕИО на 
Съвета (ОВ L 124, 9.5.2002 г., стр. 1).
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ако той е с принудително запалване (положително), или 
ii) максималната нетна мощност е по-ниска или равна на 4 kW за другите двигатели 

с вътрешно горене, или 
iii) номиналната постоянна максимална мощност е по-ниска или равна на 4 kW, в 

случаите когато двигателят е електрически.
Тези превозни средства отговарят на техническите изисквания, които се прилагат 
към триколесните мотопеди от категория L2e, освен ако не е предвидено друго в 
някоя от специалните разпоредби.

б) четириколки, без тези, които се имат предвид в точка а), с маса в ненатоварено 
положение равна или по-малка от 400 kg (категория L7e) (550 kg за превозните 
средства, предназначени за транспорт на стоки), в която маса не се включва масата 
на акумулаторите за електрическите превозни средства и които имат максимална 
нетна мощност на двигателя, ненадхвърляща 15 kW. Тези превозни средства се 
считат за триколесни с двигател и отговарят на техническите изисквания, които се 
прилагат към триколките с двигател от категория L5e, освен ако не е предвидено 
друго в някоя от специалните разпоредби.

Според вносителя четириколките са определени в следните два унгарски законодателни 
акта:

* Приложение Б, част 1, член 1, параграф 3 от Министерска заповед 5/1990.(IV.12.) 
KöHÉM:

„3. Настоящото приложение се прилага за четириколесни триколки – тоест 
четириколесни превозни средства със следните характеристики:
3a) леки четириколесни триколки с маса в ненатоварено положение по-ниска или равна 
на 350 kg (категория L6e), като в нея не се включва масата на акумулаторите за 
електрическите превозни средства и които развиват конструктивно предвидена 
максимална скорост по-ниска или равна на 45 km/h, и 
3a1) чийто работен обем на цилиндъра на двигателя по-малък или равен на 50 cm3, ако 
той е с принудително запалване,
или
3a2) чиято максимална нетна мощност е по-ниска или равна на 4 kW за другите 
двигатели с вътрешно горене,
или 
3a3) чиято номинална постоянна максимална мощност е по-ниска или равна на 4 kW, в 
случаите когато двигателят е електрически.

Тези превозни средства трябва да отговарят на техническите изисквания, които се 
прилагат към триколесните мотопеди от категория L2e, освен ако не е предвидено 
друго в някое от приложенията свързани с MR, приложение Б“.

* Приложение 1, глава II от Съвместна министерска заповед 1/1975(II.5) KPM-BM 
относно разпоредбите за движение по пътищата (унгарски Кодекс за движение по 
пътищата):

„с) Мотопед: дву-, три- или четириколесно превозно средство, което се задвижва от 
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двигател с вътрешно горене с работен обем на цилиндъра по-малък или равен на 50 cm3

или друг двигател с максимална нетна мощност от 4 kW, чиято конструктивно 
предвидена скорост е по-ниска или равна на 45 km/h и чиято собствена маса е по-ниска 
или равна на 350 kg.“

Основната разлика между двете определения е, че докато Министерска заповед 
5/1990.(IV.12.) KöHÉM определя граница от 50 cm3 за работен обем на цилиндъра на 
двигателя, ако той е с принудително запалване, в съответствие с Директива 2002/24/ЕО, 
Съвместна министерска заповед 1/1975(II.5) KPM-BM относно разпоредбите за 
движение по пътищата (унгарски Кодекс за движение по пътищата) включва същата 
максимална граница за всички двигатели с вътрешно горене.

Това означава, че докато Директива 2002/24/ЕО не включва максимална граница за 
работния обем на цилиндъра на двигателя за МПС от категория L6e, които са с дизелов 
двигател (които са предмет на жалбата на вносителя на петицията), унгарското 
законодателство включва такава горна граница посредством определението, дадено в 
унгарския Кодекс за движение по пътищата.

Комисията разбира, че националният транспортен орган на Унгария счита 
четириколките с дизелов двигател за автомобили от категория M1 поради факта, че не 
отговарят на ограничението за максимален работен обем на цилиндъра на двигателя до 
50 cm3, включено в унгарския Кодекс за движение по пътищата.

Що се отнася до свидетелствата за правоуправление за тези категории превозни 
средства, определението на категориите превозни средства е дадено в член 4 от 
Директива 2006/126/ЕО. В тази връзка Директива 2006/126/ЕО се позовава на 
Директива 2002/24/ЕО. По-специално свидетелство за правоуправление категория 
„АМ“ включва леки четириколесни превозни средства, както са определени в член 1, 
параграф 3, буква а) от Директива 2002/24/ЕО и категория „B1“ за четириколесни 
превозни средства, както са определени в член 1, параграф 3, буква б) от същата 
директива.

За МПС от категория L6e, чиято маса в ненатоварено положение по-ниска или равна на 
350 kg, свидетелството за правоуправление е от категория AM.

Заключение

Тъй като информацията, предоставена от вносителя на петицията, повдига
възможността унгарското законодателство, което дава определение на четириколките 
(Съвместна министерска заповед 1/1975(II.5) KPM-BM относно разпоредбите за 
движение по пътищата (унгарски Кодекс за движение по пътищата)), да не е в 
съответствие с определенията, съдържащи се в Директива 2002/24/ЕО, Комисията ще 
предприеме стъпки за проучване на въпроса с унгарските органи. Комисията ще 
информира комисията по петиции за своите заключения след приключване на 
проучването.

4. Отговор от Комисията, получен на 25 март 2010 г.
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В писмо от 1 ноември 2009 г. до председателя на Европейския парламент, вносителят 
на петицията признава, че понастоящем унгарските органи правилно класифицират 
леките четириколесни моторни превозни средства за целите на тяхното пускане на 
пазара. Вместо това, той е загрижен във връзка с предполагаема дискриминация поради 
изискването за притежание на свидетелство от категория „В“ за управление на леко 
четириколесно моторно превозно средство.

Както посочва в предишното си съобщение до вносителя на петицията, Комисията 
счете, че въпросът следва да се проучи от унгарските органи, и следователно случаят 
беше представен на Пилотната схема на ЕС с оглед на намиране на бързо и ефективно 
решение (референтен № 618/09/ENTR). С писмо от 19 октомври 2009 г. от унгарското 
правителство беше поискана информация относно законодателството за пускането на 
пазара на леки четириколесни моторни превозни средства и свързаната с това 
класификация от съответните органи.

Унгарското правителство отговори с писмо от 28 декември 2009 г. В своя отговор 
унгарското правителство декларира, че Министерската заповед 5/1990 (IV.12), която 
транспонира Директива 2002/24/ЕО, регулира типовото одобрение и пускането на 
пазара на леките четириколесни моторни превозни средства. В това отношение, 
унгарското правителство декларира, че определението за леки четириколесни моторни 
превозни средства е в съответствие с Директива 2002/24/ЕО, като Националният 
транспортен орган класифицира превозните средства в съответствие с това определение 
за целта на тяхното типово одобрение и пускане на пазара. От друга страна, Кодексът 
за движение по пътищата не класифицира такива превозни средства за тези цели. 
Вместо това, Кодексът за движение по пътищата установява условията за използване на 
превозни средства по пътищата и изискваната категория на свидетелство за управление. 
Директива 2006/126/ЕО относно свидетелствата за управление на моторни превозни 
средства, която трябва да бъде транспонирана до 19 януари 2011 г., въвежда категория 
свидетелства „АМ“ или „В1“, задължителни съответно за категория L6e (леки) и L7e 
(други) четириколесни моторни превозни средства. Унгарското правителство 
декларира, че се очаква необходимите законодателни изменения за транспонирането на 
Директива 2006/126/ЕО да бъдат завършени през 2010 г.

Проучванията доведоха Комисията до заключението, че унгарското законодателство 
правилно транспонира Директива 2002/24/ЕО. Освен това, нищо не подсказва, че 
унгарските органи неправилно класифицират леките четириколесни моторни превозни 
средства за целта на тяхното типово одобрение и пускане на пазара. Разпоредбите 
относно изискванията за свидетелства за управление на леки четириколесни моторни 
превозни средства в Кодекса за движение по пътищата са извън обхвата на Директива 
2002/24/ЕО и следователно не може да има нарушение на разпоредбите на тази 
Директива.


