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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1683/2009 af Konstantinos Aivaliotis, græsk statsborger, og 2 
medunderskrivere, om manglende foranstaltninger til skrotning af udslidte 
motorkøretøjer i Grækenland

1. Sammendrag

Andrageren påklager den nye græske regerings beslutning om at afbryde de af den tidligere 
regering iværksatte foranstaltninger til skrotning af udslidte motorkøretøjer.  Dette betyder, at 
de græske borgere ikke længere tilskyndes til at tilmelde deres biler til ophug, og at et 
uforholdsmæssigt stort antal gamle og stærkt forurenede biler således forsat er i brug.  Da 
andrageren mener, at dette forhold er i modstrid med EU's principper om afregistrering af 
udrangerede motorkøretøjer og fremme af renere og mere brandstoføkonomiske køretøjer, 
anmoder han Europa-Parlamentet om at tage sagen op.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 25. februar 2010).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 22. april 2010

"Foranstaltninger til skrotning af køretøjer som svar på den nylige krise skulle give en 
økonomisk fordel til dem, der lod deres gamle køretøj skrotte på betingelse af, at de købte et 
nyt køretøj. Kommissionen har støttet medlemsstaternes indførelse af foranstaltninger til 
skrotning af køretøjer, da disse foranstaltninger kunne få en vigtig fremmende rolle i 
forbindelse med fornyelsen af bilparken og udskiftningen af gamle, mere forurenende biler 
med nye, mere teknologisk avancerede køretøjer. Kommissionen vedtog i denne 
sammenhæng den 25. februar 2009 en vejledning om skrotningsordninger for køretøjer som 
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del af meddelelsen "Udspil til imødegåelse af krisen i den europæiske bilindustri".1 Det 
orienterende dokument indeholder praktiske råd til medlemsstaterne om, hvordan 
skrotningsforanstaltninger for køretøjer udarbejdes, og forklarer den pågældende EU-
lovgivning.  

Det var ikke alle medlemsstater, der indførte foranstaltninger til skrotning af køretøjer, og 
nogle skrotningsforanstaltninger er allerede afsluttet. I en række medlemsstater var 
skrotningsforanstaltninger genstand for budgetmæssige begrænsninger og/eller var af 
begrænset varighed. Beslutningen om at indføre, inddrage eller afbryde 
skrotningsforanstaltninger træffes dog af den enkelte medlemsstat. Kommissionen blander sig 
ikke i medlemsstatens beslutning. Kommissionen vil ligeledes understrege, at foranstaltninger 
til skrotning af køretøjer altid har været anset for en midlertidig foranstaltning, der på et 
tidspunkt finder sin afslutning. Kommissionen opfordrede i det orienterende dokument 
medlemsstaterne til at indberette deres foranstaltninger til skrotning af køretøjer i henhold til 
direktiv 98/34/EF. Den græske regering indberettede ikke sin foranstaltning til skrotning af 
biler. Kommissionen mener dog ikke, at der er grund til at blande sig i den græske regerings 
beslutning om at afbryde skrotningsforanstaltningen. 

Kommissionens tjenestegrene er i øjeblikket ved at vurdere effektiviteten af foranstaltninger 
til skrotning af køretøjer i forhold til økonomiske, miljømæssige og sikkerhedsmæssige 
forbedringer og iværksatte en undersøgelse, der har til formål at udarbejde anbefalinger til 
brug i fremtiden. Kommissionens tjenestegrene overvåger ligeledes udviklingen i disse 
foranstaltninger og vil fortsat indsamle de eksisterende data.    

Ovenstående betragtninger udgør en forklaring på Kommissionens holdning på området.
Kommissionen konkluderer i lyset af de indsendte oplysninger, at den ikke kan bistå Europa-
Parlamentet yderligere med dette andragende."
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