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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója azt kéri, hogy a gépjárművek minőségi és biztonsági előírásait uniós 
szinten standardizálják. A benyújtó különösen a közúti közlekedésbiztonság növelésére tesz 
több olyan javaslatot is, amelyeket az összes autó számára kötelezővé kellene tenni, ideértve 
az elsősegélykészleteket, a mobiltelefonok használatának elkerülése érdekében tartott 
kihangosító eszközöket stb.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. szeptember 19. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az 
eljárási szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. április 30.

A tagállamok új közúti járművekre vonatkozó egyenlő minőségi és biztonsági előírásai a 
2007/46/EK irányelv1 hatálya alá tartoznak. Az irányelv célja – az 1. cikk szerint – olyan 
összehangolt keret létrehozása, amely tartalmazza az új járművek jóváhagyásához szükséges 
igazgatási rendelkezéseket és általános műszaki követelményeket az Európai Unióban.

                                               
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); HL L 263., 2007.10.9., 1. o.
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A közúti járművek uniós származási országa meghatározásának kérdése már nem aktuális, 
mivel a 2007/46/EK irányelv – az EU belső piacának létrehozása és működése érdekében – a 
tagállamok nemzeti jóváhagyási eljárásai helyébe a teljes harmonizáció elvének 
figyelembevételével az uniós jóváhagyási eljárást léptette. Ezért a tagállamok e célból már 
nem állítanak ki igazolást.

A járművek fényszóróiban lévő égők cseréje a 76/756/EGK irányelv1 hatálya alá tartozik. 
Ezen irányelv II. mellékletének 1. cikkében leírt, a gépjárművekben lévő világító 
berendezések beszerelésére vonatkozó műszaki követelmények megegyeznek a 48. sz. ENSZ-
EGB-előírás2 (2), (5) és (6) bekezdésében és 3–9. mellékletében meghatározott 
követelményekkel. A 48. sz. ENSZ-EGB-előírás (5) bekezdésének 23. pontja szerint a 37. sz. 
előírás szerinti fényforrással engedélyezett „lámpákat úgy kell a járműre felszerelni, hogy a 
fényforrást a megfelelő módon ki lehessen cserélni szakértői segítség és különleges, a gyártó 
által nem biztosított szerszámok használata nélkül. A járműgyártónak a járműhöz részletes 
leírást kell mellékelnie a cseréről.” Ez egyértelműen azt jelenti, hogy elegendő 
munkavégzésre alkalmas helynek kell lennie, ha a fényforrást egy felnőtt személy kézzel ki 
szeretné cserélni. Ellenkező esetben a gyártónak megfelelő eszközt kell biztosítania.

Eltekintve attól a kérdéstől, hogy a járművek üzemanyagtartályaiban a tankolás közbeni 
töltőpisztollyal végzett csalás elkerülésére a belső üzemanyag-számláló beszerelése valóban 
szükséges és hasznos-e, az efféle eszközök beszerelése aránytalan többletterhet róna a 
járműgyártókra, akik pedig nem felelősek az ilyen csalásokért.

Az uniós jog nem szabályozza, milyen biztonsági berendezéseket kell a jármű fedélzetén 
szállítani. A petíció benyújtója kérésével összhangban néhány tagállam már elfogadott olyan 
nemzeti jogszabályokat, amelyek kötelezően előírják az elsősegély-felszerelés jármű 
fedélzetén történő tartását. A Bizottság iránymutatásként az egyes tagállamokban előírt 
egészségügyi felszerelésről információkat jelentet meg honlapján3. Ez idáig a Bizottság nem 
látta szükségesnek az elsősegély-felszerelés használatának uniós szintű összehangolását.

A legtöbb szakértő és kutatás szerint vezetés közben bármilyen egyéb tevékenység a 
koncentráció és figyelem jelentős mértékű csökkenéséhez vezet, ami szükségtelen kockázatot 
jelent a gépjármű vezetője és a többi közlekedő számára. Ez különösen igaz a 
telefonbeszélgetésekre, még ha azt hangvezérelt mobiltelefon-eszközök segítségével végzik 
is. Ezek a készletek már elfogadható áron beszerezhetők a piacon, felszerelésük és 
használatuk egyelőre a gépkocsivezető végső felelőssége.

A járművezetői vizsgákkal kapcsolatban a vezetői engedélyekről szóló 2006/126/EK irányelv 
meghatározza az elméleti vizsga, illetve a jártassági és magatartási vizsga tartalmára 
vonatkozó minimumkövetelményeket. A tagállamok maguk dönthetnek az elméleti vizsga 
formájáról (szóbeli vagy írásbeli vizsga). Az irányelv megengedi, hogy a gyakorlati vizsga 
egy részét egyedi vizsgaterepen folytassák le, ám fontos, hogy a jelöltek valódi közlekedési 
                                               
1 a Tanács 1976. július 27-i 76/756/EGK irányelve a gépjárművek és pótkocsijuk világító 

és fényjelző berendezéseinek felszerelésére vonatkozó tagállami jogszabályok 
közelítéséről (HL L 262., 1976.9.27., 1. o.).

2 HL L 323., 2011.12.6., 46. o.
3 http://ec.europa.eu/transport/road_safety/going_abroad
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környezetben is megmérettessék magukat. A gépjármű-vezetői vizsga megszerzéséhez 
kapcsolódó képzés azonban még nincs uniós szinten szabályozva.  

Következtetés

A petíció benyújtója által felvetett kérdések többségéről – köztük az egységes biztonsági 
előírások meglétéről vagy a járművek fényszóróiról – az uniós jogszabályok, a petíció 
benyújtója által felvetett értelemben, már rendelkeznek. 

A Bizottság jelenleg nem tervez lépéseket tenni olyan kérdésekben, mint például az 
üzemanyagtartályok számára készült belső üzemanyag-számláló vagy a járműveknek készült 
hangszabályozott mobiltelefon-készülékek. Ennek oka, hogy az előbbi túlzott terhet róna a 
gyártókra, anélkül hogy bizonyíték lenne rá, hogy az üzemanyagtöltővel végzett csalás 
elterjedt volna az EU-ban, az utóbbi pedig nem csökkentené jelentősen annak kockázatát, 
hogy a gépjármű vezetője vezetés közben egyéb feladatokat próbáljon elvégezni.

Az elsősegély-felszereléseket illetően a Bizottság úgy gondolja, hogy a szubszidiaritás elvére 
tekintettel a tagállamok felelőssége legyen annak meghatározása, hogy azok fedélzeten 
történő tartása kötelező-e.

A járművezetés oktatását illetően a Bizottság megfontolja az irányelv jövőbeni felülvizsgálata 
során annak lehetséges összehangolását.

Mindenesetre a Bizottság ezentúl is minden érdekelt féllel együttműködve erőfeszítéseket tesz 
annak érdekében, hogy javítsa a közúti közlekedés biztonságát és a fogyasztóvédelmet, 
ideértve a gépjármű-technológia fejlesztését, és figyelembe véve a közlekedési feltételek 
fejlődését.


