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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója sokat utazik Európa-szerte a lakóautójával. Amikor a járműnek 
időszakos műszaki ellenőrző vizsgálaton (TÜV) kell részt vennie, a petíció benyújtójának 
vissza kell utaznia Németországba. A petíció benyújtója azt szeretné, ha az európai műszaki 
vizsgákat harmonizálnák annak érdekében, hogy járművét Európában bárhol le tudja 
vizsgáztatni, valamint a megszerzett tanúsítványt egész Európában elfogadják. A petíció 
benyújtójának másik gyakorlati problémája az, hogy a lakókocsijában az európai utak során 
használt gázpalackok csatlakozói között jelentős különbségek vannak. A petíció benyújtója 
szerint ezen a téren is harmonizációra van szükség.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2010. június 08. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. szeptember 2.

Európában a gépjárművek műszaki vizsgálata rendszerének keretét a gépjárművek időszakos 
műszaki vizsgálatáról szóló 2009/40/EK irányelv1 biztosítja. Ezen irányelv meghatározza a 
                                               
1 Az Európai Parlament és a Tanács 2009. május 6-i 2009/40/EK irányelve a gépjárművek és 
pótkocsijuk időszakos műszaki vizsgálatáról (HL L 141., 2009.6.6., 12. o.).
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vizsgálatok minimális gyakoriságát és felsorolja a vizsgálandó tételeket, miközben lehetővé 
teszi a tagállamok számára, hogy: 

 rövidítsék a két kötelező műszaki vizsgálat közötti időtartamot;
 kötelezővé tegyék az opcionális felszerelés vizsgálatát; 
 növeljék a megvizsgálandó tételek számát; 
 kiterjesszék a rendszeres időszakos műszaki vizsgálatot más járműkategóriákra; 
 különleges kiegészítő vizsgálatokat írjanak elő; 
 a saját területükön nyilvántartásba vett járművekre a fékek hatékonysága tekintetében 

a meghatározottnál szigorúbb minimumszabályokat állapíthatnak meg, és a 
vizsgálatokat nagyobb terhelésekkel végezhetik, amennyiben ezek a követelmények 
nem szigorúbbak a jármű eredeti típusjóváhagyásakor meghatározottaknál. 

A nemzeti eltérések nyújtotta lehetőségek eredményeként a gépjárművek műszaki vizsgálati 
tanúsítványainak kölcsönös elismerési rendszere napjainkban még korlátozott, kivéve az 
ismételt nyilvántartásba vétel eseteit. A Bizottság mostanában kezdeményezte az irányelv 
felülvizsgálatát azzal a céllal, hogy tovább harmonizálja a gépjárművek időszakos műszaki 
vizsgálatát Európában, és így a gyakorlatban is működőképessé tegye a gépjárművek műszaki 
vizsgálatának kölcsönös elismerési rendszerét.  

Az Európai Unió joga az 1999/36/EK irányelvvel1 (amely jelenleg felülvizsgálat alatt áll) 
harmonizálja a hordozható nyomástartó berendezésekre vonatkozó szabályokat. Ez az 
irányelv meghatározza a palackok és bizonyos esetekben a szelepeik gyártására és 
vizsgálatára vonatkozó szabályokat. Az Európai Unió jogszabályai nem terjednek ki a 
palackok kiegészítőire, többek között a zárszerkezetre sem. A palackok kiegészítőinek 
gyártására és használatára vonatkozó szabályokkal a nemzeti jog és bizonyos esetekben EN-
szabványok foglalkoznak. A Bizottság jelenleg nem tervezi, hogy a jogszabályok 
harmonizálására tegyen javaslatot ezen a területen.  

Következtetés

Az időszakos műszaki vizsgálatok európai kölcsönös elismerését illetően a Bizottság előtt 
ismertek a bejelentett hiányosságok, ezért már el is kezdett dolgozni egy felülvizsgált jogi 
kereten annak érdekében, hogy kialakítsa az időszakos műszaki vizsgálatok kölcsönös 
elismerésének rendszerét.

A gázpalackokat illetően a Bizottság nem szándékozik újabb jogszabályra javaslatot tenni 
ezen a területen, mivel a hordozható nyomástartó berendezésekre vonatkozóan európai 
jogszabály van érvényben, a különböző kiegészítők harmonizálására pedig az EN- és ISO-
szabványok keretében már sor került.

                                               
1 A Tanács 1999. április 29-i 1999/36/EK irányelve a hordozható nyomástartó 
berendezésekről (HL L 138., 1999.6.1.)


