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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója ellenzi azt a tervet, hogy az EU-ban kötelező legyen a járművekben az 
ABS (blokkolásgátló fékrendszer). Állítása szerint ezzel az intézkedéssel az EU 
túlterjeszkedne hatáskörén, valamint az intézkedés aránytalan lenne. Az intézkedés 
visszavonását kéri.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. január 6. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. március 16.

2008-ban Európában 5520 személy halt meg közúti balesetben motorizált kétkerekű járművek 
vezetése közben. Ezenfelül a súlyos sérülések számát a halálos kimenetelű balesetek 
számának 5,5–13-szorosára becsülik. A közúti balesetben érintett vezetők között a könnyebb 
sérülést szenvedett személyek száma az évi 66 000–155 000-et is elérheti az Európai 
Unióban. A típus-jóváhagyási jogszabályok keretében a Bizottság által egy átfogó 
hatásvizsgálatban1 azonosított és felmért egyik leginkább költséghatékony biztonsági 
intézkedés a motorkerékpárok fejlett fékrendszerrel való kötelező felszerelése.

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010SC1152:en:NOT
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Kizárólag egyetlen olyan fejlett féktechnológia áll rendelkezésre, amely képes enyhíteni a 
kerék hirtelen fékezés során fellépő káros blokkolását: ez a blokkolásgátló fékrendszer-
technológia. A blokkolásgátló fékrendszerekkel megelőzhető, hogy a vezető a hirtelen 
megállás során leessen a járműről, így a vezetőnek reális esélye van a baleset megelőzésére. 
Ezenkívül még változó útviszonyok esetén is hozzájárul a féktávolság csökkentéséhez, 
valamint növeli a vezető magabiztosságát, miközben az maradéktalanul kihasználja a 
fékrendszer lehetőségeit.

A hatásvizsgálatban elemezték a fejlett fékrendszerek kötelező felszerelése melletti, illetve az 
ellene szóló, a tudományos szakirodalmon és a legfrissebb baleseti statisztikákon, valamint a 
balesetek (utólagos) elemzési eredményein alapuló érveket. Az elemzésben figyelembe vették 
a környezeti, gazdasági és társadalmi szempontokat, továbbá a hatékonyságot, 
eredményességet és az egyéb kapcsolódó jogszabályokkal való koherenciát is. Becslések 
szerint az átlagos előnyök – nemcsak a fogyasztók, hanem a társadalom számára is –
háromszorosan meghaladják a költségeket, és az intézkedés bevezetését követő 10 évben a 
közúti balesetek káros hatásainak enyhítése mellett várhatóan 6000 élet menthető meg. 
Minden technológia alkalmazása előnyökkel és hátrányokkal egyaránt jár. A blokkolásgátló 
fékrendszerek esetében az előnyök jóval meghaladják a hátrányokat. Ezért a Bizottság 
meggyőződése szerint a javasolt intézkedés határozottan a fogyasztók, illetve valamennyi 
uniós polgár érdekét szolgálja.

Ami a jogi eszköz megválasztását illeti, a jelenleg alkalmazandó keretirányelv1 átdolgozása 
helyett egy rendelet alkalmazása összhangban áll a szabályozás javításának elveivel és a 
CARS 21 jelentésében – amely megállapítja a XXI. századi versenyképes uniós autóipari 
szabályozási rendszerre vonatkozó stratégiát – foglalt ajánlásokkal. Ezért – a védelmi szint 
csökkentése nélkül – helyénvalónak tekinthető valamennyi különálló irányelv hatályon kívül 
helyezése. Az említett irányelvekben foglalt követelményeket át kell ültetni a javasolt 
rendeletbe vagy annak felhatalmazáson alapuló jogi aktusaiba, és azokat adott esetben az 
ENSZ Európai Gazdasági Bizottságának (ENSZ-EGB) vonatkozó előírásaira való 
hivatkozással kell felváltani. A Bizottság elkötelezte magát az említett egyszerűsítés 
megvalósítása mellett, ezért javaslatot tett a keretirányelvet felváltó rendeletre.

Következtetés

Az érdekelt felekkel csaknem 7 éven át folytatott konzultációt, valamint azt követően, hogy a 
Bizottsági szolgálatai e hosszú idő alatt alaposan megfontolták a kérdést és figyelembe vették 
az érdekelt felek visszajelzéseit, a Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy a javaslat 
2010. októberi elfogadását megelőzően betartották az arányosság és a szubszidiaritás elvét.  A 
javaslatot azóta a Tanács és az Európai Parlament tárgyalja; az EUMSZ 294. cikke 
értelmében mindkét intézmény részletesen megvizsgálja a javaslatot, mielőtt meghozzák a 
végső döntést. 

                                               
1 HL L 124/1., 2002.5.9., 1. o.


