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Комисия по петиции

22.4.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1683/2009, внесена от Konstantinos Aivaliotis, с гръцко 
гражданство, подкрепена от още два подписа, относно липсата на мерки 
за бракуване на стари автомобили в Гърция

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията се оплаква от решението на новото гръцко правителство да 
отмени мерките на предишното правителство за бракуване на стари автомобили. Това 
означава, че гръцките граждани вече не се насърчават да регистрират автомобилите си 
за бракуване и че прекомерен брой стари и замърсяващи в значителна степен околната 
среда превозни средства все още са в употреба. Тъй като вносителят на петицията 
счита, че тази ситуация противоречи на принципите на ЕС за дерегистрация на 
остарелите превозни средства и насърчаване на използването на по-чисти и по-
ефективни от гледна точка на разхода на гориво превозни средства, той иска 
Европейският парламент да се заеме с въпроса.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 25 февруари 2010 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 22 април 2010 г.

„Системите за бракуване на автомобили, като отговор на настоящата криза, са 
предназначени да позволят извличането на финансова полза от бракуването на стар 
автомобил, при условие че е придобит нов. Комисията подкрепи въвеждането на такива 
системи от държавите-членки въз основа на разбирането, че те биха могли да изиграят 
важна роля в насърчаването на обновяването на автомобилния парк и подмяната на 
остарелите, по-замърсяващи автомобили с по-нови, технически усъвършенствани 
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автомобили. В тази връзка на 25 февруари 2009 г. Комисията прие „Насоки относно 
системи за бракуване на автомобили“ като част от съобщението „В отговор на кризата в 
европейската автомобилна промишленост“1. Документът с насоките дава на държавите-
членки практически насоки за разработването на системи за бракуване на автомобили и 
разяснява съответното законодателство на ЕС.

Не всички държави-членки въведоха системи за бракуване на автомобили, а някои от 
въведените бяха отменени. В няколко държави-членки системите за бракуване бяха 
обект на бюджетни ограничения и/или им беше определен срок на действие. Във всеки 
случай решението за въвеждане, отмяна или прекъсване на системи за бракуване се 
взема от държавата-членка. Комисията не се намесва във вземането на това решение. 
Комисията би искала също да подчертае, че системите за бракуване на автомобили 
винаги са били считани за временна мярка, която след време ще престане да действа. В 
документа с насоки Комисията приканва държавите-членки да уведомят за въведените 
от тях системи за бракуване съгласно Директива 98/34/ЕО. Гръцкото правителство не 
уведоми за въведената от него система. Въпреки това Комисията не вижда никакво 
основание да се намеси в решението на гръцкото правителство да преустанови
действието на системата за бракуване.

Понастоящем службите на Комисията оценяват ефективността на системите за 
бракуване на автомобили от гледна точка на икономическия, свързания с околната 
среда и безопасността напредък и са започнали проучване за изработването на 
препоръки за бъдещето. Службите на Комисията наблюдават също така и развитието на 
действащите системи и ще продължат да събират наличните данни.

Горепосочените съображения предоставят обяснение на позицията на Комисията по 
въпроса. Комисията би искала да направи заключението, че, предвид предоставената 
информация, не е в състояние да окаже по-нататъшно съдействие на Парламента във 
връзка с настоящата петиция.

                                               
1 COM(2009)104 окончателен.


