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Tárgy: Matthias Schrötter, német állampolgár által benyújtott 1110/2009. számú 
petíció a mozdonyok és a vasúti kocsik biztonságáról szóló uniós 
jogszabályokról

1. A petíció összefoglalása

Egy, a vasúti biztonságról szóló televíziós műsort követően a petíció benyújtója kéri, hogy 
EU-szerte harmonizálják a mozdonyok és a vasúti kocsik biztonságáról szóló jogszabályokat, 
a közúti járművek biztonságára alkalmazandó szabályokhoz hasonlóan.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. november. 23. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. február 19.

Egy vasúti biztonságról szóló televíziós műsor nyomán a petíció benyújtója olyan jogszabály 
bevezetését kéri, amely Unió-szerte harmonizálja a mozdonyok és vasúti kocsik biztonságára 
vonatkozó előírásokat, a közúti járművek biztonságára alkalmazandó szabályokhoz 
hasonlóan. 
A petíció benyújtója egy olyan irányelv vagy rendelet kidolgozását kéri, amely független 
vizsgálati intézményeket hoz létre annak érdekében, hogy a vasúti járművek műszaki 
ellenőrzését valamennyi európai uniós államban azonos kritériumok szerint végezzék el.

A petíció benyújtója azt javasolja, hogy a közúti járművekhez hasonlóan a vasúti járművek 
műszaki vizsgálatát is legalább kétévente hajtsák végre. Továbbá a vizsgálati intézményeknek 
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minden tagállamban függetlennek kell lenniük, de minden egyes vizsgálati intézmény 
számára lehetővé kell tenni, hogy pl. havonta egy másik tagállam 1 szerelvényének 
ellenőrzését elvégezze.  Azon vasúti járműveket, amelyek már átmentek az ellenőrzésen, egy 
jól látható külön táblával/címkével egyértelműen meg kell jelölni. 

A petíció benyújtója azt javasolja, hogy a különböző tagállamok vizsgálati intézményei 
maradjanak függetlenek egymástól, és a tárgyilagosság biztosítása érdekében külön irányítás 
alá kell tartozniuk. Az egyik országban ellenőrzött és egy másik tagállamban működtetett 
vasúti járművek esetében el kell kerülni a felesleges vizsgálatokat és bürokráciát, ugyanakkor 
meg kell akadályozni a vizsgálat érvényességi idejének szabálytalan és csalárd 
meghosszabbítását.

A következő intézkedések már foglalkoznak a petíció benyújtója által felvetett kérdésekkel:

A) a közösségi vasutak biztonságáról szóló 2004/49/EK irányelv, és különösen a 
következők:
 10. cikk (biztonsági tanúsítványok)
 14a. cikk (a járművek karbantartása)
 16. és 17. cikk (biztonsági hatóság)
 a 19. és az azt követő cikkek (balesetek és váratlan események vizsgálata)

Ez a dokumentum német nyelven a következő webes hivatkozáson érhető el: 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2004L0049:20081224:DE:
PDF

B) a vasúti rendszer Közösségen belüli kölcsönös átjárhatóságáról szóló 2008/57/EK 
irányelv, és különösen a következők:
 15. cikk (üzembe helyezési eljárás)
 20. cikk (a meglévő alrendszerek üzembe helyezése felújítás vagy korszerűsítés 

után)
 21. cikk (járművek üzembe helyezésének engedélyezése)
 32. cikk (járműszámozási rendszer)
 33. cikk (nemzeti járműnyilvántartás)

Ez a dokumentum német nyelven a következő webes hivatkozáson érhető el: 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:191:0001:0045:DE:PDF

C) a nemzeti járműnyilvántartás közös előírásainak elfogadásáról szóló, 2007. november 
9-i bizottsági határozat, és különösen a következők: az (1) „mivel” 
preambulumbekezdés, az 1. és 3. cikk. 

Ez a dokumentum német nyelven a következő webes hivatkozáson érhető el: 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:305:0030:0051:DE:PDF
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D) a 2009. január 23-i 2009/107/EK bizottsági határozat által módosított, a transzeurópai 
hagyományos vasúti rendszer „járművek – teherkocsik” alrendszerére vonatkozó 
átjárhatósági műszaki előírásról szóló, 2006. július 28-i 2006/861/EK bizottsági 
határozat.

Ezek a dokumentumok német nyelven a következő webes hivatkozáson érhetők el: 
http://eur-
lex.europa.eu/Result.do?T1=V4&T2=2006&T3=861&RechType=RECH_naturel&Su
bmit=Search és http://eur-
lex.europa.eu/Result.do?T1=V1&T2=2009&T3=107&RechType=RECH_naturel&Su
bmit=Search

E) a Bizottság által a Tanácshoz és az Európai Parlamenthez intézett, a vasúti 
biztonságról szóló irányelv és a vasúti rendszerek kölcsönös átjárhatóságáról szóló 
irányelvek végrehajtása terén elért eredményekről szóló jelentésről szóló közlemény 
(COM(2009) 464 végleges, 2009. szeptember 8.).

Ez a dokumentum német nyelven a következő webes hivatkozáson érhető el: 
http://eur-
lex.europa.eu/Result.do?T1=V5&T2=2009&T3=464&RechType=RECH_naturel&Su
bmit=Rechercher

Továbbá az Európai Vasúti Ügynökség (www.era.europa.eu) a műszaki kérdésekben szintén 
hozzájárul a határok nélküli európai vasúti térség megvalósítására és a magas szintű biztonság 
garantálására irányuló közösségi jogszabályok végrehajtásához. Az Európai Vasúti 
Ügynökséggel kapcsolatos részleteket lásd még a 881/2004/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendeletben, amely német nyelven a következő webes hivatkozáson érhető el: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2004R0881:20090101:DE:PDF

Következtetés

A hatályos uniós jogszabályok már foglalkoznak a petíció benyújtója által felvetett 
kérdésekkel.
Ez a terület azonban folyamatosan fejlődik, és évente újabb intézkedések elfogadására kerül 
sor. Ezekhez a fokozottan szakmai jellegű kérdésekhez az Európai Vasúti Ügynökség biztosít 
műszaki támogatást.


