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Dotyczy: Petycji 1499/2008, którą złożył Jos Aalders (Holandia), w imieniu rzecznika praw 
dziecka, w sprawie obowiązkowego montażu czujników ruchu w samochodach

1. Streszczenie petycji

Składający petycję wzywa do montowania czujników ruchu we wszystkich samochodach 
prywatnych. Podaje on przykłady niedawno zaistniałych sytuacji, w których pozostawione w
samochodzie dzieci zmarły lub były bliskie śmierci. Składający petycję twierdzi, że czujnik 
ruchu, tak jak obowiązkowe foteliki dla dzieci lub pasy bezpieczeństwa, może zapobiec wielu 
cierpieniom, ponieważ wysyła sygnał mający zapobiec pozostawianiu dzieci w pojeździe 
przez rodziców lub opiekunów.

2. Dopuszczalność

Petycję uznano za dopuszczalną w dniu 13 marca 2009 r. Na mocy art. 192 ust. 4 zwrócono 
się do Komisji o udzielenie informacji.

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 19 czerwca 2009 r.

Większość kategorii pojazdów osobowych podlega obowiązkowej homologacji typu WE. W 
konsekwencji, aby pojazdy silnikowe tego rodzaju mogły być wprowadzone do obrotu, muszą 
one być zgodne ze wszystkimi stosownymi dyrektywami WE dotyczącymi homologacji typu. 
Dyrektywy WE dotyczące homologacji typu ustanawiają szeroki zakres wymogów 
konstrukcyjnych i funkcjonalnych opierających się na wielorakich celach związanych z 
bezpieczeństwem i ochroną środowiska. Jak podkreśla składający petycję, są to szczegółowe 
wymagania dotyczące pasów bezpieczeństwa i urządzeń przytrzymujących w samochodach 
(zmieniona dyrektywa 77/541/EWG). Obecnie Parlament i Rada rozpatrują nowe 
rozporządzenie WE1 mające na celu poprawę wymogów homologacji typu pojazdów 

                                               
1  Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wymogów 
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silnikowych związanych z bezpieczeństwem.  

Jak dotąd nie planuje się jednak wprowadzenia obowiązku montowania czujników ruchu jako 
odrębnego wymogu WE w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych. Wprowadzenie 
przepisów wspólnotowych w tym zakresie musiałoby opierać się na uznanych analizach 
wykazujących, że środek tego rodzaju, jako wymóg techniczny pojazdów, stanowi konieczne 
i odpowiednie rozwiązanie tej kwestii. Komisji nie są znane żadne opracowania na temat 
zakresu tego problemu, nie jest ona również przekonana, czy tego rodzaju czujniki stanowiące 
warunek uzyskania całościowej homologacji typu mogą w zadowalający sposób rozproszyć 
obawy wyrażone przez składającego petycję. Na przykład, skuteczniejszym rozwiązaniem 
może być sprzedaż czujników ruchu jako osobnych elementów zamiast uznania ich za wymóg 
konstrukcyjny pojazdu, szczególnie że tylko niewielki odsetek posiadaczy samochodów ma 
małe dzieci. Ponadto wprowadzenie czujników jako obowiązkowego wymogu homologacji 
typu dotyczyłoby tylko nowych pojazdów wprowadzanych do obrotu w przyszłości, a zatem 
nie stanowiłoby rozwiązania w odniesieniu do pojazdów już używanych.    

W każdym razie brak takiego wymogu homologacji typu nie musi oznaczać, że niemożliwe 
jest wprowadzenie rozwiązań krajowych dotyczących stosowania czujników ruchu w 
pojazdach, pod warunkiem że tego rodzaju przepisy będą zgodne z prawem Wspólnoty.       

Wnioski

Komisja przyznaje, że każdy przypadek możliwej do uniknięcia śmierci dziecka stanowi 
sprawę poważnej troski. Niemniej jednak z pewnością istnieją bardziej skuteczne sposoby 
rozwiązania tej kwestii niż wprowadzanie wymogów konstrukcyjnych pojazdów. W 
szczególności państwa członkowskie powinny mieć prawo do podejmowania działań 
związanych ze stosowaniem tego rodzaju czujników.

                                                                                                                                                  
technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich 
bezpieczeństwa ogólnego (COM (2008)316 wersja ostateczna, 23.5.2008). 


