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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

2.9.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0154/2010, внесена от Ralph Lehmann, с германско 
гражданство, относно хармонизиране на техническия преглед на 
превозни средства и множеството различни съединения на газови 
бутилки в Европа

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията често пътува със своя каравана из цяла Европа. Когато 
превозното му средство трябва да премине през периодичен технически преглед (TÜV-
keuring), той трябва да се връща с превозното си средство в Германия. Вносителят би 
желал да се хармонизира техническият преглед в Европа, така че да може да представя 
превозното си средство за технически преглед навсякъде в Европа и удостоверението за 
преминат технически преглед да бъде признавано в цяла Европа. Друг практически 
проблем за вносителя на петицията са множеството различни съединения на газовите 
бутилки, които използва той в караваната си при пътуванията си из Европа. И в тази 
област вносителят смята хармонизирането за препоръчително.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 8 юни 2010 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 2 септември 2010 г.

По отношение на прегледа на превозните средства, Директива 2009/40/EО1 относно 
                                               
1 Директива 2009/40/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 г. 
относно прегледите за проверка на техническата изправност на моторните превозни 
средства и техните ремаркета, ОВ L 141, 6.6.2009 г., стр. 12.



PE448.727 2/3 CM\829539BG.doc

BG

прегледите за проверка на техническата изправност на моторните превозни средства 
определя рамка за система на проверка на превозни средства в Европа. Тази директива 
въвежда минималната честота на провеждане на прегледите за техническа изправност, 
както и списък на елементите, които следва да се прегледат, но позволява на 
държавите-членки:

 да съкратят времето между два последователни задължителни прегледа за 
проверка на техническата изправност;

 да направят задължителна проверката на незадължително оборудване;
 да увеличат броя на подлежащите на проверка елементи;
 да разширят изискването за периодични прегледи за проверка на техническата

изправност и за други категории превозни средства;
 да предвидят специални допълнителни проверки;
 да изискват за регистрираните на тяхна територия превозни средства по-високи 

минимални стандарти за спирачна ефективност, отколкото посочените, и да 
включат преглед за проверка на техническата изправност за моторни превозни 
средства с по-тежко натоварване, при условие че тези изисквания не надвишават 
изискванията за първоначално одобрение на типа на превозното средство.

В резултат от тези възможности за дерогации на национално равнище системата за 
взаимно признаване на сертификатите за технически прегледи на превозните средства в 
момента е все още ограничена, с изключение на случаите на пререгистрация. 
Понастоящем Комисията е започнала процес на преразглеждане на тази директива с 
цел по-нататъшно хармонизиране на прегледите за техническа изправност на 
превозните средства в Европа, което ще направи системата за взаимно признаване на 
тези прегледи действително функционираща.

Законодателството на Европейския съюз хармонизира правилата за транспортируемото 
оборудване под налягане посредством Директива 1999/36/EО1 (тази директива 
понастоящем се преразглежда). Директивата въвежда правила за изработка и преглед 
на газовите бутилки и в някои случаи на техните клапи. Законодателството на 
Европейския съюз не обхваща аксесоарите на газови бутилки, сред които са 
заключващите механизми. Правилата за производство и ползване на аксесоари за 
газови бутилки са указани в националното законодателство и в някои случаи в 
стандартите EN. Към момента Комисията не възнамерява да предлага хармонизирано 
законодателство в тази област.

Заключение

По отношение на взаимното признаване на прегледите за проверка на техническата 
изправност на превозни средства в Европа, Комисията е наясно с посочените 
недостатъци и съответно вече е започнала действия за преработка на правната рамка с 
цел да се разработи система за взаимно признаване на прегледите за проверка на 
техническата изправност.

                                               
1 Директива 1999/36/EО на Съвета от 29 април 1999 година относно транспортируемото 
оборудване под налягане, ОВ L 138, 1.6.1999 г.
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По отношение на газовите бутилки Комисията не възнамерява да предлага 
допълнително законодателство в тази област, тъй като съществува европейско 
законодателство за транспортируемото оборудване под налягане, а отделните аксесоари 
вече са хармонизирани посредством стандартите EN или ISO.


