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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 1499/2008, ingiven av Jos Aalders (nederländsk medborgare) (för 
Kinderombudsman), om att göra det obligatoriskt att installera rörelsedetektorer i 
personbilar

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren begär att det installeras rörelsedetektorer i alla personbilar. Han ger några 
aktuella exempel på fall där barn har omkommit eller riskerade att omkomma på grund av att 
de hade lämnats kvar i en bil. Framställaren hävdar att en rörelsedetektor, precis som 
obligatorisk barnstol och säkerhetsbälten, kan förhindra mycket lidande eftersom detektorn 
avger en signal som gör att föräldrarna eller de som passar barnet inte glömmer det.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 13 mars 2009. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 19 juni 2009.

De flesta kategorier av personbilar omfattas av ett obligatoriskt EG-typgodkännande av hela 
fordon. Det innebär att dessa kategorier av motorfordon måste följa alla tillämpliga direktiv 
för EG-typgodkännande för att bli utsläppta på marknaden. I direktiven om 
EG-typgodkännande föreskrivs en lång rad konstruktions- och funktionskrav som bygger på 
ett antal säkerhets- och miljömål. Som framställaren påpekar finns det omfattande krav om 
bilbälten och fasthållningsanordningar (direktiv 77/541/EEG i dess ändrade lydelse). En ny 
EG-förordning avsedd att förbättra kraven för typgodkännande av säkerheten hos 
motorfordon diskuteras för närvarande av Europaparlamentet och av rådet.1

Det finns dock än så länge inte några planer på att inkludera installerandet av 
                                               
1 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om krav för typgodkännande av allmän säkerhet hos 
motorfordon (KOM(2008)0316, 23.5.2008).
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rörelsedetektorer som ett särskilt EG-typgodkännande för motorfordon. Förslag till 
gemenskapslagstiftning på detta område måste grunda sig på studier som visar att en sådan 
åtgärd, i form av ett tekniskt krav för fordon, vore en nödvändig och lämplig lösning på 
problemet. Kommissionen känner inte till några studier om omfattningen av detta problem, 
eller huruvida sådana detektorer, som ett villkor för typgodkännande av hela fordonet, skulle 
lösa det problem som framställaren tar upp på ett tillfredställande sätt. Det kunde exempelvis 
vara mer effektivt att sälja sådana rörelsedetektorer separat, snarare än att låta dem ingå som 
ett konstruktionskrav för fordonet, särskilt som endast en viss procent av bilägarna har små 
barn. Vidare skulle ett införande av detektorer som ett obligatoriskt krav för typgodkännande 
endast påverka nya bilar som släpps ut på marknaden i framtiden och inte innebära en lösning 
när det gäller fordon som redan är i trafik. 

Avsaknaden av ett sådant krav för typgodkännande utesluter emellertid inte nödvändigtvis att 
det införs nationella åtgärder i fråga om rörelsedetektorer i fordon, förutsatt att dessa åtgärder 
är förenliga med gemenskapslagstiftningen. 

Slutsats

Kommissionen håller med framställaren om att det är oerhört angeläget att dödsfall bland barn 
kan undvikas. Icke desto mindre finns det troligtvis mer effektiva lösningar på detta problem 
än att införa konstruktionskrav för fordon. I synnerhet skulle medlemsstaterna ges utrymme
att vidta åtgärder i fråga om användningen av sådana detektorer.


