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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0796/2012 , внесена от Philipp Schmagold, с германско гражданство, 
относно вграждането на устройства за повишаване на ефективността на 
горивото вместо системи за поддържане на скоростта (cruise control) в леки и 
товарни автомобили

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията се застъпва за изменение на европейските регламенти с оглед 
на постигането на по-реалистични данни за разхода на гориво на леки и товарни 
автомобили, като призовава за това, системите за поддържане на постоянна скорост 
(cruise control) да бъдат заменени с устройства за регулиране на разхода на гориво. 
Функцията на системата за поддържане на скоростта служи за поддържане на 
постоянна скорост, като при това се повишава ефективността на горивото на дълги 
разстояния на равен път. На стръмен път, обаче, системата за поддържане на скоростта 
се опитва да запази определената скорост, като при това се повишава разходът на 
гориво. Ето защо той се застъпва за вграждане на устройства за регулиране на разхода 
на гориво, като се дава предимство например на ефективността на горивото, вместо на 
постоянната скорост на стръмен път. Той е на мнение, че това следва да е технически 
постижимо и че такива устройства би следвало да се вграждат във всички нови 
автомобили.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 15 октомври 2012 г.. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 30 януари 2013 г..

В горепосочената петиция до Европейската комисия се предлага в европейското 
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законодателство да се въведе задължително вграждане на устройство за регулиране на 
разхода на гориво, т.е. на техническо устройство, което поддържа постоянно равнище 
на разхода на гориво при всички пътни условия. Въз основа на подробното описание и 
на очевидните физически дадености явно става въпрос за вид система за регулиране на 
скоростта (cruise control), при която могат да бъдат въведени долна и горна граница на 
целевата скорост, както и желаният разход на гориво, така че действителната скорост 
да се приспособява към оптималната целева стойност на разхода на гориво. В идеалния 
случай това устройство за регулиране на разхода на гориво би могло да бъде съчетано 
със система за адаптивно регулиране на дистанцията до предния автомобил, която вече 
се предлага за много автомобили (вж. напр.
http://de.wikipedia.org/wiki/Abstandsregeltempomat).

Заключение

В зависимост от индивидуалния начин на шофиране това предложение със сигурност 
би събудило интереса на някои притежатели на автомобили. Освен тази полза трябва 
обаче да се вземат предвид и разходите за системата, които (дори и без система за 
адаптивно регулиране на дистанцията) надхвърлят разходите за класическия вид 
система за регулиране на скоростта (cruise control). Пред всичко за по-малки 
автомобили, които се ползват предимно в града, задължителното вграждане на 
устройство за регулиране на разхода на гориво не би било оправдано и освен това в 
сложната понастоящем икономическа ситуация би било трудно да се защити 
политически. По тази причина на настоящия етап предложението не може да бъде 
подкрепено със законодателна инициатива. Възможно е обаче да се подтикнат 
производителите на автомобили да предлагат това устройство например като 
допълнително оборудване или в началото само при модели от среден и висок клас.
Ако вграждането на доброволен принцип на този тип устройство за регулиране на 
разхода на гориво достигне определена степен на разпространение, и при съответно 
положителен опит от ползването му, може на по-късен етап да се обмисли законовото 
му регламентиране. Във връзка с това нека обърнем внимание и на факта, че от 2014 г. 
европейското законодателство изисква задължителното оборудване на всички нови 
леки автомобили с индикатор за смяна на предавките, а освен това понастоящем се 
разглежда въпросът за задължително въвеждане на индикатор за моментния разход на 
гориво. И двете мерки, подобно на устройството за регулиране на разхода на гориво, си 
поставят за цел да стимулират стил на шофиране, при който се постига икономия на 
гориво, т.нар. „екологично шофиране“.


