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Комисия по петиции

30.4.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0607/2012, внесена от W. S., с италианско гражданство, относно 
пътната безопасност

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията призовава за приемането на стандарти за качество и 
безопасност на моторните превозни средства на равнище ЕС. По-специално той 
предлага редица мерки за повишаване на пътната безопасност, които следва да станат 
задължителни за всички автомобили, като наличието на комплекти за първа помощ, 
устройства за свободни ръце за предотвратяване употребата на мобилни телефони и т.н.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 19 септември 2012 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 30 април 2013 г.

Въпросът с еднаквите стандарти за качество и безопасност във всички държави членки 
за всички предстоящи нови пътни превозни средства попада в обхвата на Директива 
2007/46/EО. 1. В съответствие с член 1 от тази директива, целта ѝ е създаването на 
хармонизирана рамка, която да съдържа административните разпоредби и общите 
технически изисквания за одобрение на всички нови превозни средства в Европейския 
съюз.

                                               
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). ОВ L 263, 9.10.2007 г., стр. 1.



PE513.194v01-00 2/3 CM\939010BG.doc

BG

По отношение на определянето на страната по произход в ЕС на моторните превозни 
средства, този въпрос вече e без значение, тъй като Директива 2007/46/EО, за целите на 
създаването и функционирането на вътрешния пазар на Европейския съюз, замести 
националните системи за одобрение на държавите членки с процедура по одобрение на 
ЕС, основана на принципа на цялостна хармонизация. Поради тази причина вече не 
съществува сертифицираща държава членка.

Заменянето на електрическите крушки във фаровете на превозните средства попада в 
приложното поле на Директива 76/756/EИО1. Съгласно приложение II, параграф 1 от 
директивата, техническите изисквания за инсталирането на осветление в моторните 
превозни средства, се съдържат в параграфи 2, 5 и 6 от Правило № 482 на ИКЕ към 
ООН и приложения 3 до 9 към него. Параграф 5.23 от Правило № 48 на ИКЕ към ООН 
предвижда, че „Одобрените лампи с източник/ци на светлина в съответствие с 
Правило № 37 се поставят в превозното средство по такъв начин, че източникът на 
светлина да може да бъде правилно сменян без необходимост от експертна помощ и 
специални инструменти освен тези, предвидени от производителя към превозното 
средство. Производителят на превозното средство предоставя заедно с него 
подробно описание на процедурата по смяна.“ Това ясно показва, че следва да има 
достатъчно място за работа с ръце на възрастен човек. В противен случай 
производителят следва да предостави специален инструмент.

Като оставим настрани въпроса дали монтирането на вътрешни броячи в резервоарите 
за гориво на превозните средства с цел избягване на измами с бензиновите помпи при 
зареждане, е действително необходимо или полезно, инсталирането на подобни 
съоръжения би наложило допълнителна непропорционална тежест върху 
производителите на превозни средства, което не носят отговорност за подобни измами.

Оборудването за безопасност, което следва да се носи в превозните средства, не е 
уредено в рамките на правото на ЕС. Някои държави членки са приели конкретно 
национално законодателство, което въвежда задължението за наличие в превозното 
средство на комплект за първа помощ, каквото е искането на вносителя. Във връзка с 
това Комисията публикува на уебсайта си, с цел насоки, информация относно 
оборудването за безопасност, което се изисква от държавите членки. 3. Досега 
Комисията не е счела за необходимо да хармонизира използването на първа помощ в 
рамките на ЕС.

Според повечето експерти и изследователи, извършването на каквато и да било 
допълнителна дейност, докато човек шофира, може да доведе до значителна загуба на 
концентрация и внимание, което създава ненужни рискове за шофьора и останалите 
участници в движението. Такъв е най-вече случаят с телефонните разговори, дори с 
помощта на уреди за гласов контрол на мобилните телефони. Подобни уреди са лесно 
достъпни на разумна цена на пазара и понастоящем крайната отговорност за 
                                               
1 Директива 76/756/ЕИО на Съвета от 27 юли 1976 г. за сближаване на законодателствата на 

държавите членки относно инсталирането на светлинни и светлинносигнални устройства на 
моторни превозни средства и техните ремаркета (OВ L 262, 27.9.1976 г., стр. 1).,

2 ОВ L 323, 6.12.2011 г., стр. 46.
3 http://ec.europa.eu/transport/road_safety/going_abroad
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монтирането и използването им е оставена на шофьора.

По отношение на изпитите за придобиване на шофьорска правоспособност, Директива 
2006/126/EО относно свидетелствата за управление на превозни средства вече 
предвижда минималните изисквания по отношение на съдържанието на теоретичния 
изпит и на тестването на уменията и поведението. Държавите членки са свободни да 
вземат решения относно формата на теоретичните изпити (все едно дали ще бъдат в 
устна или писмена форма). Директивата позволява част от практическия изпит да се 
провежда на специални изпитни полигони, но е важно кандидатите да бъдат изпитвани 
и в реална среда на пътно движение. Обучението за придобиване на свидетелство за 
управление обаче още не е регламентирано на равнище ЕС.
Заключение

Повечето от въпросите, повдигнати от вносителя, като еднаквите стандарти за 
безопасност или фаровете на превозните средства, вече са уредени в законодателството 
на ЕС в този смисъл, за който се призовава в петицията.

По проблеми като вътрешните литрови броячи в резервоарите за гориво и комплектите 
за гласово контролираните мобилни телефони, Комисията не предвижда 
предприемането на действия понастоящем, тъй като, на първо място, това би довело до 
прекомерна тежест върху производителите, без да са налице доказателства, че 
измамите с бензинови помпи са широко разпространени в ЕС и на второ място, това не 
би намалило значително рисковете, които са резултат от опитите да се върши нещо 
друго, докато се шофира.

По отношение на комплектите за първа помощ, Комисията счита, че за спазването на 
принципа на субсидиарност, решението дали носенето им в превозното средство следва 
да бъде задължително, следва да бъде отговорност на държавите членки.

Що се отнася до обучението по кормуване и за придобиване на свидетелство за 
управление, Комисията ще обмисли разглеждането на възможно хармонизиране на 
обучението по кормуване при бъдещо преразглеждане на директивата.

Във всички случаи Комисията ще продължи усилията си за подобряване на пътната 
безопасност и защитата на потребителите в сътрудничество с всички относими 
заинтересовани лица, включително в областта на иновациите в автомобилната 
технология и като взема предвид развитието на условията на движение по пътищата.


