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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

27.6.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1172/2011, внесена от W. M., с германско гражданство, относно 
разпоредбите относно допустимото общо тегло на пътническите 
автомобили, камионите и мотокараваните

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията призовава да бъде променен методът за категоризация на 
пътническите автомобили и камионите въз основа на допустимото общо тегло. Той 
предлага превозните средства с максимално тегло до 7,5 тона да бъдат считани за 
пътнически автомобили или да бъде въведено определението „автомобили с търговско 
предназначение“, за да може да се прави разграничение между пътническите превозни 
средства и камионите. Според вносителя на петицията, понастоящем централните части 
на много градове са затворени за превозни средства с тегло над 3,8 тона независимо от 
размерите им. Много мотокаравани попадат в тази категория. В резултат, 
собствениците на мотокаравани не могат да ги използват за целта, за която са ги 
закупили. Вносителят на петицията изтъква, че нерядко автобусите са по-големи като 
размер и тегло, но въпреки това те не са включени в схемата за категоризация в 
зависимост от общото тегло.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 22 февруари 2012 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 27 юни 2012 г.

Законодателството относно типовото одобрение на моторни превозни средства и 
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техните ремаркета (Рамкова директива 2007/461) дава общи определения за 
категоризацията на превозните средства в областта на производството на превозни 
средства в Съюза. Основната характеристика е способността на превозните средства за 
превоз предимно на хора или стоки, което позволява да се прави разграничение между 
превозните средства от категория М (моторни превозни средства, проектирани за 
превоз на пътници) и превозни средства от категория N (моторни превозни средства, 
проектирани за превоз на товари). След това се прави разбивка на тези категории 
според броя на пътниците (по отношение на категория М) и технически допустимата 
максимална маса в натоварено състояние (по отношение на категория N).

Законодателството за типовото одобрение не ограничава максималната маса за 
превозни средства от категория М1 (т.е. превозни средства, където броят на местата за 
сядане не превишава осем в допълнение към мястото на водача).  То не ограничава и 
максималната маса за караваните с двигател (т.е. подвижни къщи с по-малко от осем 
места за сядане плюс мястото на водача), въпреки че обичайната практика е да се 
конструират такива превозни средства, като се използва шасито с кабина на превозните 
средства от категория N1, за които максималната маса е ограничена до 3 500 кг. Ето 
защо много мотокаравани са типово одобрени за максимална маса от 3 500 кг.

Разграничението между превозните средства за търговски и нетърговски цели, за което 
призовава вносителят на петицията, вече е отразено до известна степен в 
законодателството на ЕС, което се прилага за движението и експлоатацията на 
превозните средства и което обикновено се фокусира върху превозните средства за 
търговски цели, използвани в дейности, допринасящи за вътрешния пазар.  Така 
например законодателството относно достъпа до пазара на автомобилния транспорт се 
прилага само за търговския транспорт и не обхваща превозните средства с тегло до 3,5 
тона, нито превозните средства, които със своята конструкция и оборудване са 
подходящи и предназначени за превоз на повече от девет лица, включително шофьора2. 
Като друг пример, частните автомобили и мотокараваните са изключени от правилата 
на ЕС относно заплащането на пътни такси3, които се прилагат за превозни средства 
тегло над 3,5 тона, използвани или предназначени за автомобилен превоз на товари.

Градските транспортни системи са неразделна част от европейската транспортна 
система и поради това са неразделна част от общата транспортна политика съгласно 
членове 70—80 от Договора за ЕО. Комисията обаче вече призна в Плана за действие за 
градска мобилност4, че правилата за достъп до централните части на градовете зависят 
от местните условия. Така местните органи са в най-добра позиция да вземат решение 

                                               
1 Директива 2007/46/EО на Европейския парламент и на Съвета от 5 септември 2007 г. за създаване на 
рамка за одобрение на моторните превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, 
компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства (Рамкова 
директива).
2 Регламент (ЕО) № 1073/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно 
общите правила за достъп до пазара на международни автомобилни превози на товари
3 Директива 1999/62/EО на Европейския парламент и на Съвета от 17 юни 1999 г. относно заплащането 
на такси от тежкотоварни автомобили за използване на определени инфраструктури .
4 Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален 
комитет и Комитета на регионите – План за действие за градска мобилност (COM/2009/0490 
окончателен).
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относно подходящите ограничения, в съответствие с принципа на субсидиарност. Тези 
ограничения могат да се дължат на ограниченията в капацитета на градската 
инфраструктура, ограничаването на шума, опазването на историческите центрове и др. 
Градовете и местните органи също могат да преценят най-добре кои превозни средства 
са необходими, за да се гарантира достъпността на централните части на градовете и 
ефикасното функциониране на обществения транспорт, като например автобусите.  
Въпреки това, в съответствие с приоритетите, определени в Плана за действие за 
градска мобилност, Комисията подкрепя обмена на добри практики и координацията 
между компетентните органи в тази област.

Заключение
Комисията посочва, че редица въпроси, повдигнати в настоящата петиция, попадат в 
сферата на компетентност на местните, регионалните или националните органи. Затова 
Комисията привлича вниманието на вносителя на петицията върху координацията и 
обмена на добри практики, които се насърчават съгласно Плана за действие за градска 
мобилност.

Комисията не възнамерява да измени своето законодателство за типовото одобрение, 
което освен това е включено в над 120 регламента на Икономическата комисия за 
Европа на Организацията на обединените нации в Женева.


