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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

27.11.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0528/2012, внесена от Roland Moll, с германско гражданство, 
относно подновяването на свидетелството му за управление на МПС и 
Директива 91/439/ЕИО относно свидетелствата за управление на 
моторни превозни средства

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията се оплаква от бюрокрацията, свързана с подновяването на 
германското му свидетелство за управление на МПС. Тъй като е шофьор на камион на 
възраст над 50 години, свидетелството му за управление на МПС трябва да се 
подновява на всеки пет години. Също така трябва да минава през медицински преглед. 
Вносителят е съгласен с това, но се съмнява в ползата от издаването на чисто ново 
свидетелство за управление на МПС. Смята, че би трябвало да е достатъчно в текущото 
свидетелство за управление на МПС да се вмъкне необходимата информация и 
одобрения. Отбелязва, че този метод се използва за подновяването на свидетелствата за 
управление на въздухоплавателни средства. Вносителят се оплаква и от бюрокрацията 
и ненужно високите разходи, по негово мнение, свързани с действащата процедура за 
подновяване на свидетелства за управление на МПС.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 13 септември 2012 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

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

В петицията се извършва позоваване на член 7, параграф 1, буква а) и параграф 2 от 
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Директива 91/439/ЕИО1, в която се предвижда, че свидетелства за управление на МПС 
следва да бъдат издавани единствено на заявители, които, наред с други критерии, са в 
съответствие с медицинските стандарти, посочени в приложение III, и която дава на 
държавите членки правото да определят срока на валидност въз основа на национални 
критерии. 
Комисията приветства по принцип нови идеи за намаляване на ненужните разходи и 
бюрокрация. Но тя не споделя оценката на вносителя на петицията.  Комисията счита, 
че добавянето на допълнителен лист към свидетелството за управление на МПС не би 
било в съответствие със стандартите за сигурност и безопасност. Повторното издаване 
на свидетелството за управление на МПС след изтичането на срока на неговата 
валидност свежда до минимум възможността за измами и допринася за повишаването 
на безопасността по пътищата. Считано от 19 януари 2013 г.2, всички свидетелства за 
управление на МПС, издадени на професионални водачи от категории C и D, ще бъдат 
със срок на валидност от пет години.

                                               
1 Директива 91/439/ЕИО на Съвета от 29 юли 1991 г. относно свидетелствата за управление на 
моторни превозни средства (ОВ L 237, 24.8.1991 г., стр. 1-24)
2 Денят на започване на прилагане на член 7, параграф 2 от Третата директива № 2006/126/EО относно 
свидетелствата за управление на МПС, OВ L 403, 30.12.2006 г., стр. 18-60.


