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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

6.5.2011

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1462/2010, внесена от Markus Vogt, с германско гражданство, 
от името на Skan Auto, относно хармонизация на изискванията за 
одобрение на употребявани автомобили в Съюза

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията моли за хармонизация на изискванията за одобрение на 
употребявани автомобили в Съюза. Той е на мнение, че превозно средство, което вече е 
било одобрено в държава-членка на Европейския съюз, би следвало да бъде одобрено в 
друга държава-членка, без да се налагат технически промени. Той дава за пример 
различните технически изисквания за превозни средства, оборудвани с инсталация за 
втечнен петролен газ (LPG).

2. Допустимост

Обявена за допустима на 7 май 2011 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 6 май 2011 г.

При закупуване на кола в друга държава-членка или при прехвърлянето й в държава-
членка, различна от тази, в която е закупена (напр. при смяна на местоживеенето), 
гражданите на ЕС са изправени пред процедури за пререгистрация. Разнообразието от 
правила и различните противоречиви изисквания за регистрация на моторни превозни 
средства в Европейския съюз представляват основна пречка за трансграничното 
прехвърляне на превозни средства, които вече са регистрирани в дадена държава-
членка. 

За да се преодолеят този вид проблеми, с които се е срещнал вносителят на петицията, 
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през 2012 г. Европейският съюз ще предложи опростяване на процедурите и условията 
за пререгистрация на моторни превозни средства, които вече са регистрирани в една 
държава-членка. В този контекст Комисията организира обществено допитване1, за да 
определи основните трудности, срещани от гражданите на ЕС, и за да оцени как могат 
да се опростят процедурите за регистрация на превозни средства, които вече са 
регистрирани в друга държава-членка. 

По отношение на новите моторни превозни средства, които използват втечнен петролен 
газ, в края на 2010 г. Комисията представи предложение за изменение на приложение 
IV към Регламент (ЕО) № 661/2009 относно общата безопасност на моторни превозни 
средства, което включва различни правила на Икономическата комисия за Европа на 
Организацията на обединените нации (ИКЕ на ООН), по-специално Правило № 67 на 
ИКЕ на ООН относно моторните превозни средства, използващи втечнен петролен газ. 
С това предложение, което понастоящем се разглежда от Европейския парламент и от 
Съвета, Правило № 67 на ИКЕ на ООН ще стане задължително право на ЕС. Тъй като 
ЕС вече се е присъединил към Правило № 67 на ИКЕ на ООН, предоставените въз 
основа на този регламент на ИКЕ на ООН одобрения принципно трябва да се приемат в 
целия ЕС в съответствие с Решение 97/836/ЕО на Съвета относно присъединяването на 
ЕС към Споразумението на ИКЕ на ООН от 1958 г. Следователно, ако в дадена 
държава-членка на ЕС е издадено одобрение за ново превозно средство по отношение 
на инсталацията на специфичното му оборудване за използване на втечнен петролен газ 
съгласно Регламент № 67 на ИКЕ на ООН, принципно следва това одобрение да бъде 
признато и в другите държави-членки.

                                               
1http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=4955&lang=en&tpa=128&displayType
=consultation


