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JAVASLATOK 

A Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság felhívja a Közlekedési és Idegenforgalmi 

Bizottságot, mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja 

bele a következő javaslatokat: 

1. sajnálattal állapítja meg, hogy 2016-ban szerte az Európai Unióban 25 500 ember 

vesztette életét közúti balesetekben, és további 135 000 súlyosan megsérült; 

2. elismeri az Unió által az évek során bevezetett járműbiztonsági jogszabályoknak 

köszönhetően a közúti balesetek számának és a kapcsolódó költségeknek a csökkentése 

terén elért előrehaladást; hangsúlyozza, hogy a halálos kimenetelű balesetek számának 

csökkenése az utóbbi években ugyanakkor stagnált, és úgy véli, hogy további 

erőfeszítésekre van szükség annak érdekében, hogy az Unió elérje azon célját, hogy a 

közúti halálesetek számát 2010 és 2020 között a felére csökkentse; 

3. elismeri, hogy a gépjárműhasználók esetében javult ugyan a járműbiztonság, a 

kiszolgáltatott úthasználók elhalálozási aránya emelkedik; úgy ítéli meg, hogy a jövőbeli 

tevékenységek során a kiszolgáltatott úthasználókra, például a gyalogosokra és a 

kerékpárosokra kell helyezni a hangsúlyt; 

4. elismeri, hogy a közúti biztonság Unión belüli javítása alapvetően szükséges az Európai 

Unió útjain bekövetkező halálos kimenetelű balesetek és súlyos sérülések számának 

csökkentéséhez; ennélfogva üdvözli  a Bizottság által a szabályok következő 

felülvizsgálatakor a szövegbe foglalandóként közzétett biztonsági technológiák jegyzékét; 

5. úgy véli, hogy a magasabb szintű biztonsági normák és felszerelések előnyei csak a 

jelenlegi és a jövőbeli rendelkezések végrehajtása és hathatós érvényre juttatása esetén 

valósulhatnak meg; ezzel összefüggésben kéri a típusjóváhagyó hatóságok és az uniós 

műszaki szolgálatok európai szintű felügyeletének fokozását; emellett kéri, hogy Unió-

szerte nagyobb mértékben és függetlenebbül ellenőrizzék a közúti járműveket a 

forgalomba hozatal után annak biztosítása érdekében, hogy továbbra is megfeleljenek a 

biztonsági követelményeknek; 

6. úgy véli, hogy a közúti biztonság javításához következetes és integrált megközelítésre van 

szükség, és kéri, hogy a közútbiztonsági kérdéseket minden vonatkozó szakpolitikai 

területen – például a környezettudatosság, a fogyasztóvédelmi politika és a rendőrségi és 

igazságügyi kérdésekben folytatott együttműködés területén – általánosan juttassák 

érvényre; 

7. hangsúlyozza, hogy a következetes közútbiztonsági politikának ki kell terjednie minden 

tényezőre, a gépjárművezetők viselkedésétől a közúti infrastruktúrán át a járműbiztonsági 

jellemzőkig; ehhez fontos a hozzáférés a kiváló minőségű és összehasonlítható adatokhoz, 

amelyeket – a felhasználói adatok védelmének tiszteletben tartása mellett – a magatartás 

előrejelzésére és a műszaki megoldások kidolgozására lehet felhasználni; 

8. úgy véli, hogy a tagállamokban végzett műszaki ellenőrzés során azt is ellenőrizni kellene, 

hogy a járműbiztonsági funkciók valóban működnek-e; e kötelezettségnek mind az aktív, 

mind a passzív biztonsági funkciókra ki kellene terjednie; 



 

PE606.030v02-00 4/7 AD\1134644HU.docx 

HU 

9. hangsúlyozza, hogy meg nem felelés megállapítása esetén az európai fogyasztók számára 

lehetőséget kell nyújtani gyors, megfelelő és összehangolt korrekciós intézkedések 

igénybevételére, szükség szerint a járművek egész Unióra kiterjedő visszahívását is 

beleértve; úgy véli, hogy a gazdasági szereplőknek kell felelősséget vállalniuk a nem 

megfelelés vagy visszahívás által érintett járművek tulajdonosainak okozott minden 

kárért; 

10. úgy véli, hogy a Bizottság által végzett, megfelelő előzetes hatásvizsgálat formájában 

teljes körű költség-haszon elemzésre van szükség minden új uniós biztonsági előírás 

esetében, valamint hogy különös figyelmet kell fordítani arra, hogy körültekintően 

kiegyensúlyozzák az ágazat számára felmerülő költségeket és a megmentett életekkel és 

megelőzött sérülésekkel járó társadalmi hasznot; ajánlja továbbá, hogy az új uniós közúti 

biztonsági előírások végrehajtását hozzák összhangba az ENSZ Európai Gazdasági 

Bizottságának (ENSZ EGB) tevékenységeivel; ajánlja, hogy Európa világszintű 

vezetőként továbbra is maradjon ambiciózus annak érdekében, hogy magasabb szintű 

globális biztonsági normákat érjen el, és csökkenjen a közúti balesetek száma; úgy véli, 

hogy ez a célkitűzés ösztönözheti az innovációt és a beruházást az Unión belül, 

serkentheti iparágaink versenyképességét, és segíthet a munkahelyteremtésben; 

11. úgy véli, hogy bármely új uniós biztonsági intézkedésnek arányosnak kell lennie a kis 

szériákat előállító és egyedi megrendelésre dolgozó gyártókat érintő tervezési és gyártási 

kihívásokhoz képest; 

12. üdvözli, hogy az Euro NCAP fogyasztói tesztprogramban vizsgált szinte összes gépkocsi 

öt csillagot kapott, és a gépkocsigyártók többsége sikeresen megfelelt az új Euro NCAP 

követelmények jelentette kihívásnak; megjegyzi ugyanakkor, hogy nem az összes 

Európában értékesített gépkocsitípust tesztelik az Euro NCAP-pal, és ugyanazon típus 

nem minden példányát ugyanazon műszaki felszereltséggel értékesítik, amiről a 

fogyasztók nem feltétlenül tudnak, és ami így hamis bizalomérzetet kelthet a jármű iránt a 

vásárolt típus tényleges teljesítményéhez képest; emlékeztet ezért arra, hogy egy 

határozott alapnormára van szükség a kötelező biztonsági követelményekre vonatkozóan, 

amelyek lehetővé teszik, hogy az Európai Unióban használt és értékesített járműpark 

egészében minden szükséges biztonsági felszerelés rendelkezésre álljon; 

13. üdvözli, hogy a piacvezérelt technológiai fejlesztések már eddig is hoztak eredményeket 

az uniós közúti biztonság terén, és ösztönzi a digitális forradalom által e tekintetben kínált 

lehetőségek további kihasználását, összhangban az uniós – többek között az 

adatvédelemről és a magánélet védelméről szóló – jogszabályokkal; fontosnak véli az 

adatok feletti rendelkezési jog elvének további vizsgálatát; további kutatást szorgalmaz és 

új szabványok kidolgozását kéri a gépjárművek autonóm vészfékező rendszerei, 

sávtartássegítő és tolatásérzékelő technológiái, valamint a nehéz tehergépjárművek jó 

kilátást biztosító vezetőfülkéi, elülső holttérkamerái és -észlelési rendszerei terén; a 

balesetek tényleges okaival foglalkozó kutatás tekintetében jobb és hatékonyabb 

adatgyűjtésre, valamint a valamennyi érdekelt fél közötti információ- és adatcserére szólít 

fel, ezen adatok szabad gyűjtése és további elemzési célú megosztása mellett; úgy véli, 

hogy az Unió az elkövetkező években támogathatja a teljesen autonóm járművek 

fejlesztését, amelyek forradalmasítják majd a gépjárműágazatot, különösen a közúti 

biztonság tekintetében; 
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14. felhívja a Bizottságot, hogy a nagy holttérrel rendelkező nehéz tehergépjárművek 

tekintetében írjon elő a típusjóváhagyási eljárás folyamán teljesítendő követelményeket a 

gyalogosok és a kerékpárosok észlelésének és biztonságának javítására; elismeri az (EU) 

2015/719 irányelvvel módosított 96/63/EK irányelvben szereplő, a tömegre és a méretekre 

vonatkozó követelményeket és ösztönzi a Bizottságnak adott megbízatás felülvizsgálatát 

annak biztosítása érdekében, hogy az megfeleljen a célnak, vagy hogy azt egy későbbi 

jogszabályban újítsák meg, hogy az e területen való fellépés vonatkozásában meglegyen a 

jogbiztonság; 

15. felszólítja a Bizottságot annak fontolóra vételére, hogy későbbi javaslataiba 

keréknyomásmérő rendszerek, tűzoltó készülékek, kalapácsok/ablaküvegtörők és 

biztonságiöv-vágók kötelező beszerelését írja elő minden járműbe; 

16. üdvözli az osztályozó szerv által elérni kívánt rendelkezések kötelező jellegét, melyek 

hozzájárulhatnak a védelem egységesebb szintjéhez, és kiemeli ennek jelentőségét; 

17. üdvözli a szabályok következő felülvizsgálatakor a szövegbe foglalandó, a Bizottság által 

decemberben közzétett biztonsági technológiák jegyzékét; elismeri, hogy az olyan 

vezetéstámogató technológiák alapvető funkcióvá tétele, mint automata biztonsági fékek 

és az intelligens sebességtámogatás, ugyancsak elősegítik az európai közutak magasabb 

szintű automatizálását; kéri, hogy az önvezető járművek bevezetésének előkészítéseként 

ezeket a funkciókat szabványosítsák és független módon teszteljék; 

18. kitart amellett, hogy az Uniónak és kutatóközpontjainak vezető szerepet kell játszaniuk az 

autonóm járművek kifejlesztésében, melyek forradalmasítják a gépjármű-ágazatot, 

különösen a közúti biztonság szempontjából, mivel a becslések szerint évente több ezer 

emberélet lenne megmenthető, ezenkívül hozzájárulna a belső piac digitalizálásához; 

19. elismeri a hozzáadott értékét annak, ha idősebb járműveket adott esetben újabb 

modellekben előforduló további biztonsági funkciókkal szerelnek fel utólag; úgy véli, 

hogy az adócsökkentés révén ösztönzött utólagos átalakítások és az alacsonyabb 

biztosítási díjak hatékony eszközei az európai járműbiztonság fokozásának. 
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