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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

30.8.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0260/2012, внесена от Günther Dillikrath, с германско 
гражданство, относно задължително удостоверение за завършен курс по 
оказване на първа помощ при катастрофа за всички притежателите на 
шофьорска книжка

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията иска в Европейския съюз да бъде въведено задължително 
единно удостоверение за завършен курс по оказване на първа помощ при катастрофа за 
всички притежатели на шофьорска книжка. Това удостоверение трябва да бъде 
подновявано или удължавано веднъж на всеки пет години, след като титулярят премине
опреснителен курс за оказване на първа помощ при катастрофа. Издаването на това 
удостоверение трябва да бъде, също като шофьорската книжка, условие за участие в 
пътното движение с моторно превозно средство. Освен това, вносителят на петицията 
иска въвеждането на задължителен очен преглед за притежателите на шофьорска 
книжка веднъж на всеки десет години. Вносителят на петицията счита, че тези мерки 
биха били полезни за сигурността по пътищата в Европейския съюз.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 26 юни 2012 г .  Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 30 август 2012 г.

Понастоящем Комисията не предвижда въвеждането на задължително единно 
удостоверение за завършен курс по оказване на първа помощ при катастрофа за всички 
притежатели на шофьорска книжка. Преди разглеждането на законодателни 
инициативи в тази област, би било важно първо да се направи оценка на 
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административната тежест и разходите, които тези инициативи ще породят, както и на 
необходимостта от въвеждането на такава хармонизирана мярка. Опреснителните 
курсове за оказване на първа помощ със сигурност ще представляват добавена 
стойност за професионалните шофьори. Способността за оценка на извънредни 
ситуации, като например оказването на първа помощ, вече е включена като един от 
въпросите за първоначално и продължаващо обучение на професионалните шофьори в 
приложение 1 към Директива 2003/59/ЕО относно начална квалификация и 
продължаващо обучение на водачи на някои пътни превозни средства за превоз на 
товари или пътници. По отношение на задължителния преглед на зрението 
професионалните шофьори са длъжни да се подлагат на редовни медицински прегледи 
в съответствие с националната система съгласно Директива 2006/126/ЕО относно 
шофьорските книжки. Водачите любители не са длъжни да се подлагат на тези редовни 
медицински прегледи, като държавите членки носят отговорност за гарантиране 
придържането от тези шофьори към медицинските стандарти в съответствие с 
разпоредбите на приложение 3 към тази директива.


