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Tárgy: W. M. német állampolgár által benyújtott 1172/2011. számú petíció a 
személygépjárművek, tehergépjárművek és lakóautók megengedett 
legnagyobb össztömegére vonatkozó szabályozásról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója amellett érvel, hogy a megengedett legnagyobb össztömeg alapján 
tegyenek különbséget a személy- és a tehergépjárművek között. Javasolja, hogy a 7,5 tonna 
maximális össztömegű járművek személygépkocsinak minősüljenek, vagy vezessék be a 
„haszongépjármű” megnevezést annak érdekében, hogy különbséget lehessen tenni a 
személy- és a tehergépjárművek között. A petíció benyújtójának állítása szerint jelenleg sok 
város belvárosába nem hajthatnak be a 3,8 tonnánál nehezebb tehergépjárművek függetlenül 
attól, hogy milyen méretekkel rendelkeznek. Ebbe a kategóriába tartoznak a lakóautók is, így 
a lakóautó-tulajdonosok nem használhatják lakóautóikat arra a célra, amire megvásárolták 
őket. A petíció benyújtója megjegyzi, hogy az autóbuszok gyakran nagyobbak és nehezebbek, 
mégsem esnek az össztömegre vonatkozó szabályozás hatálya alá.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. február 22. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. június 27.

A gépjárművek és pótkocsijaik típusjóváhagyására vonatkozó jogszabályok (2007/46 
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keretirányelv1) az Unión belüli járműgyártás területén a járművek osztályzására vonatkozó 
általános definíciókat állapítanak meg. Fontos tényező a járművek azon tulajdonsága, hogy 
személyeket vagy árut szállítanak-e, ami alapján különbséget lehet tenni M kategóriás 
(személyszállításra tervezett gépjárművek) és N kategóriás (áruszállításra tervezett 
gépjárművek) járművek között. Ezeket a kategóriákat ezután fel lehet bontani az utasok száma 
(az M kategória esetében) és a műszakilag megengedhető legnagyobb terhelt tömeg (az N 
kategória esetében) szerint.

A típusjóváhagyására vonatkozó jogszabályok nem szabnak korlátot az M1 kategóriába 
tartozó járművek (vagyis olyan járművek, amelyekben a vezetőn kívül az ülőhelyek 
maximális száma nem haladja meg a nyolcat) maximális tömegének. A jogszabályok továbbá 
nem szabnak korlátot a lakóautók (azaz mobilházak, amelyekben a vezetőn kívül az ülőhelyek 
maximális száma nem haladja meg a nyolcat) maximális tömegének, jóllehet elterjedt 
gyakorlat, hogy az N1 kategóriába tartozó járművek – amelyek maximális tömegét 3500 
kilogrammban korlátozták – alváza és vezetőfülkéje felhasználásával építenek ilyen 
járműveket. Számos lakóautó típusjóváhagyása ezért 3500 kilogrammra szól.

A nem üzleti célból használt járművek és a haszongépjárművek közötti különbségtétel –
amelyet a petíció benyújtója javasol – bizonyos mértékben már megjelenik a járművek 
közlekedéséről és működéséről szóló uniós jogszabályokban, amelyek inkább a belső piachoz 
hozzájáruló tevékenységek során használt haszongépjárművekről rendelkeznek.  A közúti 
szállítási piachoz való hozzáférésről szóló jogszabályok például kizárólag a kereskedelmi 
fuvarozásra vonatkoznak, és nem rendelkeznek sem a 3,5 tonnánál kisebb tömegű 
járművekről sem pedig az olyan járművekről, amelyek kialakításuknál és felszereltségüknél 
fogva legfeljebb kilenc ember szállítására képesek, ideértve a vezetőt is2. Egy másik példa, 
hogy az infrastruktúrák használatáért kivetett díjak rendszeréről szóló uniós szabályok3 –
amelyek 3,5 tonna össztömeget meghaladó vagy közúti árufuvarozás céljára használt 
járművekre vonatkoznak – nem rendelkeznek a magángépjárművekről és a lakóautókról.

A városi közlekedési rendszerek az európai közlekedési rendszer lényegi részét képezik, és 
mint ilyenek az EK-Szerződés 70–80. cikke értelmében a közös közlekedéspolitikának is 
központi elemei. A Bizottság azonban a városi mobilitás cselekvési tervében4 már felismerte, 
hogy a városközpontba való bejutásról szóló szabályokra a helyi körülményeket figyelembe 
véve kell tekinteni. A helyi hatóságok vannak a legjobb helyzetben, hogy – a szubszidiaritás 
elvével összhangban – döntsenek a megfelelő korlátozásokról. Ezeket a korlátozásokat a 
városi infrastruktúra kapacitásának korlátozásai, a zajcsökkentés, a történelmi városközpontok 
védelme stb. miatt vezethették be. A városok és a helyi hatóságok vannak ugyancsak a 
legjobb helyzetben ahhoz, hogy eldöntsék, milyen járművek – például az autóbuszok –
szükségesek a városközponthoz való hozzáférés, valamint a hatékony tömegközlekedés 
                                               
1 Az Európai Parlament és a Tanács 2007/46/EK irányelve (2007. szeptember 5.) a gépjárművek és pótkocsijaik, 
valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkatrészeinek és önálló műszaki egységeinek jóváhagyásáról 
(keretirányelv).
2 Az Európai Parlament és a Tanács 1073/2009/EK rendelete (2009. október 21.) az autóbusszal végzett 
személyszállítás nemzetközi piacához való hozzáférés közös szabályairól.
3 Az Európai Parlament és a Tanács 1999/62/EK irányelve (1999. június 17.) a nehéz tehergépjárművekre egyes 
infrastruktúrák használatáért kivetett díjakról.
4 A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottságnak és a Régiók Bizottságának – A városi mobilitás cselekvési terve (COM(2009) 490 végleges).
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működésének biztosítására. A városi mobilitás cselekvési tervével összhangban azonban a 
Bizottság támogatja a bevált gyakorlatok cseréjét és a koordinációt az e téren működő 
illetékes hatóságok között.

Következtetés
A Bizottság rámutat, hogy az ebben a petícióban felvetett számos kérdés a helyi, regionális 
vagy nemzeti hatóságok hatáskörébe tartozik. A Bizottság felhívja a petíció benyújtójának 
figyelmét a városi mobilitás cselekvési terve értelmében ösztönzött bevált gyakorlatok 
cseréjére és a koordinációjára.

A Bizottságnak nem áll szándékában módosítani a típusjóváhagyásra vonatkozó 
jogszabályait, amelyeket az ENSZ genfi Európai Gazdasági Bizottságának (ENSZ-EGB) 
előírásai közül több mint 120 tartalmaz.


