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Tárgy: Markus Vogt német állampolgár által a „Skan Auto” nevében benyújtott 
1462/2010. számú petíció a használt autók engedélyezési követelményeinek 
uniós harmonizációjáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója a használt autók engedélyezési követelményeinek uniós harmonizációját 
kéri. Úgy véli, hogy egy olyan gépjárművet, amelyet az egyik uniós tagállamban már 
engedélyeztek, mindenféle műszaki változtatás nélkül engedélyezni kellene a többi 
tagállamban is. Példaként említi a PB-gázzal vagy földgázzal való üzemelést biztosító 
felszerelésekkel működő gépjárművekre vonatkozó különböző műszaki követelményeket.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. március 7. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2011. május 6.

Amikor egy másik tagállamban vásárolnak gépkocsit, illetve az autót a vásárlás helyétől eltérő 
tagállamba helyezik át (pl. a lakóhely megváltoztatásakor), az uniós polgárok az újbóli 
nyilvántartásba vétel formalitásaival találják szemben magukat. A gépjárművek 
nyilvántartásba vételére vonatkozó, Unió-szerte különböző szabályok és az egymással 
ellentétes követelmények jelentősen gátolják azon járművek határokon átnyúló mozgatását, 
amelyeket egy tagállamban már nyilvántartásba vettek. 

Az Európai Bizottság, annak érdekében, hogy foglalkozzon a petíció benyújtója által is 
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tapasztalt problémák körével, 2012-ben javasolni fogja az egy adott tagállamban már 
regisztrált gépjárművek újbóli nyilvántartásba vételére vonatkozó alakiságok és feltételek 
egyszerűsítését. Ebben az összefüggésben a Bizottság nyilvános konzultációt1 indított annak 
érdekében, hogy azonosítsa az uniós polgárok által tapasztalt főbb nehézségeket, valamint 
feltárja, hogy miként egyszerűsíthetők azon gépjárművek nyilvántartásba vételi eljárásai, 
amelyeket korábban már regisztráltak egy másik tagállamban. 

Ami az PB-gázt használó gépjárműveket illeti, 2010 végén a Bizottság javaslatot terjesztett 
elő a gépjárművek általános biztonságáról szóló 661/2009/EK rendelet IV. mellékletének oly 
módon történő módosítására, hogy az az Egyesült Nemzetek Szervezete Európai Gazdasági 
Bizottságának (ENSZ-EGB) különféle előírásait is magában foglalja, nevezetesen az ENSZ-
EGB PB-gázt használó gépjárművekről szóló, 67. sz. előírását. Az említett javaslat – amelyet 
jelenleg vizsgál az Európai Parlament és a Tanács – kötelezően alkalmazandó uniós 
jogszabálynak minősíti majd az ENSZ-EGB 67. sz. előírását. Mivel az EU már csatlakozott az 
ENSZ-EGB 67. sz. előírásához, az említett ENSZ-EGB előírás alapján kiadott engedélyeket 
elviekben az EU egész területén el kell fogadni, az EU-nak az ENSZ-EGB 1958. évi 
megállapodásához való csatlakozásáról szóló 97/836/EK tanácsi határozattal összhangban. 
Ezért amennyiben egy uniós tagállamban engedélyt adtak ki egy új gépjárműre a PB-gázzal 
való üzemelést biztosító felszerelésekkel való ellátása tekintetében és az ENSZ-EGB 67. sz. 
előírása szerint, ezt az engedélyt elviekben a többi uniós tagállamban is el kell ismerni. 
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http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=4955&lang=en&tpa=
128&displayType=consultation


