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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1499/2008 af Jos Aalders, nederlandsk statsborger, for 
børneombudsmanden, om obligatorisk installation af bevægelsessensorer i 
personbiler

1. Sammendrag

Andrageren anmoder om installation af bevægelsessensorer i personbiler. Han giver et par 
nyere eksempler på tilfælde, hvor børn er døde eller har været tæt på at dø, fordi de blev 
efterladt i en bil. Andrageren mener, at en bevægelsessensor, ligesom det obligatoriske 
børnesæde og sikkerhedsseler, kan forhindre mange lidelser, da sensoren afgiver et signal, så 
forældre eller plejere ikke glemmer et barn.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 13. marts 2009).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 19. juni 2009.

"De fleste typer af personbiler er omfattet EU's obligatoriske typegodkendelsessystem. Som 
følge heraf skal disse typer af motorkøretøjer opfylde alle relevante EU-
typegodkendelsesdirektiver for at blive bragt i handelen. EU-typegodkendelsesdirektiverne 
foreskriver en lang række konstruktions- og funktionskrav, som bygger på adskillige 
sikkerheds- og miljømæssige mål. Som andrageren påpeger, findes der udførlige krav 
vedrørende sikkerhedsseler i biler og fastholdelsesanordninger (direktiv 77/EØF som ændret). 
En ny EU-forordning, som er designet til at forbedre kravene til typegodkendelse af 
vejsikkerheden, drøftes i øjeblikket i Europa-Parlamentet og Rådet1.  

                                               
1  Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om krav til typegodkendelse af 
motorkøretøjers generelle sikkerhed (KOM(2008)316 endelig, 23.5.2008. 
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Der foreligger imidlertid endnu ikke nogen planer om at indføre installation af 
bevægelsessensorer som et separat EU-typegodkendelseskrav for motorkøretøjer. Indførelse 
af fællesskabslovgivning på dette område vil i givet fald skulle baseres på anerkendte 
undersøgelser, der dokumenterer, at en sådan foranstaltning i form af et teknisk krav til 
køretøjer udgør en nødvendig og forholdsmæssig løsning på dette spørgsmål. Kommissionen 
er ikke bekendt med nogen undersøgelser, der behandler omfanget af dette problem, og heller 
ikke med, hvorvidt indførelsen af sådanne bevægelsessensorer som et krav til 
typegodkendelse ville udgøre en tilfredsstillende løsning på det problem, som andrageren har 
forelagt. Det kunne f.eks. muligvis være mere effektivt at sælge bevægelsessensorer som 
separat tilbehør frem for som et konstruktionskrav for selve køretøjet, navnlig da kun en vis 
procentdel af bilejerne har små børn. Indførelsen af en bevægelsessensor som et obligatorisk 
krav til typegodkendelse ville desuden kun have indvirkning på nye biler, som bringes på 
markedet på en given dato i fremtiden, og repræsenterer derfor ikke en løsning for så vidt 
angår køretøjer, som allerede er på markedet.    

Under alle omstændigheder udelukker fraværet af et sådant typegodkendelseskrav ikke 
nødvendigvis indførelsen af nationale foranstaltninger i forbindelse med anvendelsen af 
bevægelsessensorer i køretøjer, forudsat at disse foranstaltninger er i overensstemmelse med 
fællesskabsretten.       

Konklusion

Kommissionen anerkender, at enhver foranstaltning, som kan forhindre, at et barn dør, er af 
største vigtighed. Ikke desto mindre findes der formentlig mere effektive måder at løse dette 
problem på end ved at indføre et konstruktionskrav for køretøjer. Navnlig er medlemsstaterne 
beføjet til at vedtage foranstaltninger med hensyn til brugen af sådanne sensorer."


