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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1011/2011, внесена от Jens Wiedenmann, с германско гражданство, 
подкрепена от 41 подписа, относно въвеждането на задължителна 
антиблокираща спирачна система (ABS) за превозните средства в ЕС

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията е против предложението антиблокиращата спирачна система 
(ABS) да стане задължителна за превозните средства в ЕС. Той заявява, че с тази мярка 
ЕС надвишава правомощията си и че мярката е непропорционална. Той желае мярката 
да бъде отменена.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 6 януари 2012 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 16 март 2012 г.

През 2008 година 5 520 водачи на моторни двуколесни превозни средства са загинали в 
пътнотранспортни произшествия в Европа. В допълнение, броят на случаите на тежки 
наранявания се определя като 5,5 до 13 пъти по-висок от този на смъртните случаи. 
Броят на случаите на леки наранявания на водачи, претърпели пътнотранспортни 
произшествия в Европейския съюз, вероятно възлиза на 66 000 – 155 000 годишно. 
Една от най-рентабилните мерки за безопасност в законодателството по отношение на 
типовото одобрение, набелязана от Комисията и оценена чрез цялостна оценка на 
въздействието1, е задължителното монтиране на високотехнологични спирачни системи 
на мотоциклетите.

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010SC1152:en:NOT
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Съществува само една висока спирачна технология, която може да се справи с опасното 
блокиране на колелата при внезапно спиране и това е технологията на 
антиблокиращата спирачна система. Антиблокиращата спирачна система 
предотвратява падането на водача по време на внезапно спиране, като му предоставя 
значителна възможност да избегне произшествие. Тази технология спомага и за 
намаляване на спирачния път дори при променливи условия на пътя и увеличава 
увереността на водача при пълноценно използване на спирачната система.

Предимствата и недостатъците на задължителното монтиране на високотехнологични 
спирачни системи са анализирани в оценката на въздействието, основана на 
информация в научната литература и на последните данни за произшествията и 
резултати от анализите на (последствията от) произшествията. В анализа са взети под 
внимание екологичните, икономическите и социалните аспекти, както и ефикасността, 
ефективността и съгласуваността с останалото свързано законодателство. Средната 
полза не само за потребителите, но и за обществото, се оценява като три пъти по-висока 
от разходите и очакванията са да бъдат спасени приблизително 6 000 живота за период 
от десет години след въвеждането на мярката, в допълнение към ползата от 
ограничаването на вредните въздействия от пътнотранспортните произшествия. Както 
при всяка технология, съществуват преимущества и недостатъци във връзка с 
прилагането. При антиблокиращите спирачни системи преимуществата далеч 
надхвърлят недостатъците. Поради това Комисията е убедена, че предлаганата мярка е 
решително в интерес на потребителите и в полза на всички граждани на ЕС.

Що се отнася до избора на правен инструмент, използването на регламент вместо 
преработване на приложимата в момента рамкова директива1 е в съответствие с 
принципите за по-добро регулиране и с препоръките на доклада CARS 21, който излага 
стратегията за конкурентна нормативна система за автомобилостроенето в Съюза през 
21-ви век. Поради това се счита за уместно да бъдат отменени всички отделни 
директиви, без да се намалява нивото на закрила. Изискванията, установени в 
посочените директиви, следва да бъдат пренесени в предложения регламент или в 
свързаните с него делегирани актове и следва да бъдат заменени, където е необходимо, 
с препратки към съответните разпоредби на Икономическата комисия за Европа на 
Организацията на обединените нации (ИКЕ на ООН). Комисията е ангажирана с 
осъществяването на това опростяване и поради това предложи регламент, който да 
замени рамковата директива.

Заключение

След консултация със заинтересованите страни, продължила почти 7 години и след 
внимателно обмисляне от службите на Комисията през този дълъг период от време при 
отчитане на обратната информация, получена от заинтересованите страни, Комисията 
заключи, че изискванията на принципите на пропорционалност и субсидиарност са 
били изпълнени преди приемане на предложението през октомври 2010 г. Оттогава 
предложението е в ръцете на Съвета и Европейския парламент и двете институции 
съгласно член 294 от ДФЕС внимателно го разглеждат във всички негови подробности 
и предстои да вземат окончателно решение.

                                               
1 ОВ L 124/1, 9.5.2002 г., стр. 1


