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Tárgy: A Jos Aalders holland állampolgár által a gyermekvédelmi ombudsman nevében 
benyújtott 1499/2008. számú petíció a személygépkocsikba kötelezően 
elhelyezendő mozgásérzékelőkről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kéri, hogy minden személygépkocsiba szereljenek be mozgásérzékelőt. 
Felsorol néhány közelmúltban történt esetet, amelyek során gyermekek haltak meg, illetve 
kerültek életveszélybe, mert bent hagyták őket az autóban. A petíció benyújtójának 
álláspontja szerint a mozgásérzékelő – ugyanúgy, mint a kötelező gyerekülés és a biztonsági 
öv – sok szerencsétlenséget akadályozhatna meg, mivel a mozgásérzékelő jelez abban az 
esetben, ha a szülők vagy a gyerekek felügyelői az autóban hagyják a gyermeket.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. március 13. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. június 19.

A személygépkocsik legtöbb kategóriája esetében kötelező a teljes járműre vonatkozó EK-
típusjóváhagyás. Ennek következtében az e kategóriákba tartozó gépjárműveknek a 
forgalomba helyezéshez meg kell felelniük az EK-típusjóváhagyásról szóló valamennyi 
vonatkozó irányelvnek. Az EK-típusjóváhagyásról szóló irányelvek követelmények széles 
skáláját írják elő a gépjárművek felépítésére és működésére vonatkozóan, amelyek számos 
biztonsági és környezetvédelmi célt szolgálnak. Amint arra a petíció benyújtója rámutat, 
részletes követelmények léteznek a gépjárművek biztonsági öveire és utasbiztonsági 
rendszereire vonatkozóan (módosított 77/541/EGK irányelv). A közlekedésbiztonsággal 
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kapcsolatos gépjármű-típusjóváhagyási követelmények javítását célzó új EK-rendeletet az 
Európai Parlament és a Tanács jelenleg tárgyalja1.

Egyelőre azonban nincsenek olyan tervek, amelyek a mozgásérzékelők elhelyezését külön 
követelményként szerepeltetnék a gépjárművek EK-típusjóváhagyásánál. A közösségi 
szabályozás e területen történő bevezetésének elismert tanulmányokon kellene alapulnia, 
amelyek bizonyítják, hogy ez az intézkedés mint a járművekre vonatkozó műszaki 
követelmény szükséges és arányos válasz a kérdésre. A Bizottságnak nincs tudomása olyan 
tanulmányokról, amelyek e probléma mértékével foglalkoznának, vagy azt a kérdést 
vizsgálnák, hogy ezek az érzékelők a teljes járműre vonatkozó típusjóváhagyás feltételeként 
kielégítően orvosolnák-e a petíció benyújtója által felvetett aggályokat. Hatékonyabb lehet 
például, ha a mozgásérzékelők nem a járművek kötelező felszereltségéhez tartoznának, hanem 
külön tartozékként árusítanák őket, különös tekintettel arra, hogy csak a gépkocsi-
tulajdonosok bizonyos hányadának van kisgyermeke. Emellett az érzékelő kötelező 
típusjóváhagyási követelményként való bevezetése csak a valamely jövőbeli időpontot 
követően újonnan forgalomba hozott járműveket érinthetné, ezért a már forgalomban lévő 
járművek tekintetében nem jelentene megoldást.

E típusjóváhagyási követelmény hiánya mindenesetre nem szükségszerűen akadályozza a 
mozgásérzékelők járművekben való használatára vonatkozó nemzeti intézkedések 
bevezetését, amennyiben ezen intézkedések a közösségi joggal összhangban vannak.

Következtetés

A Bizottság elismeri, hogy bármely megelőzhető gyermekhalál igen komoly aggodalomra ad 
okot. Valószínűleg azonban léteznek a járművek felszereltségi követelményénél hatékonyabb 
megoldások erre a problémára; nevezetesen a tagállamoknak joguk lenne lépéseket tenni ezen 
érzékelők használatával kapcsolatban.

                                               
1  A gépjárművek általános biztonságára vonatkozó típus-jóváhagyási előírásokról szóló 
európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat (COM(2008)316 végleges, 
2008.05.23.). 


