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Betreft: Verzoekschrift 1683/2009, ingediend door Konstantinos Aivaliotis (Griekse 
nationaliteit), gesteund door 2 medeondertekenaars, over het ontbreken van 
maatregelen voor de sloop van wrakken van motorvoertuigen in Griekenland

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener beklaagt zich over het besluit van de nieuwe Griekse regering om de door de vorige 
regering geïnitieerde maatregelen voor de sloop van wrakken van motorvoertuigen terug te 
draaien. Dit betekent dat de Griekse burgers niet meer worden gestimuleerd om hun auto’s 
voor sloop aan te bieden en dat buitensporig veel oude en zeer verontreinigende auto’s nog 
steeds worden gebruikt. Aangezien indiener van mening is dat deze situatie in strijd is met de 
beginselen van de EU omtrent de verwijdering van wrakken van motorvoertuigen en het 
stimuleren van schonere en meer brandstofzuinige motorvoertuigen, verzoekt hij het Europees 
Parlement om de zaak in behandeling te nemen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 25 februari 2010. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 22 april 2010

Schrootregelingen voor motorvoertuigen zijn, als reactie op de recente crisis, ontwikkeld om
een financieel voordeel toe te kennen voor het slopen van een oud motorvoertuig op 
voorwaarde dat er een nieuwer voertuig wordt aangeschaft. De Commissie heeft de invoering 
van schrootregelingen voor motorvoertuigen door de lidstaten gesteund, omdat deze een 
belangrijke rol konden spelen bij de bevordering van vernieuwing van het wagenpark en de 
vervanging van oudere, meer vervuilende auto’s door nieuwere, technologische 
geavanceerdere voertuigen. In dat verband heeft de Commissie op 25 februari 2009 het
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“Richtsnoer voor schrootregelingen voor motorvoertuigen” aangenomen als onderdeel van de
mededeling “Aanpak van de crisis in de Europese automobielindustrie”.1 Het richtsnoer geeft 
de lidstaten praktisch advies over de ontwikkeling van schrootregelingen voor 
motorvoertuigen en het licht de relevante EU-wetgeving toe.

Niet alle lidstaten hebben schrootregelingen ingevoerd en sommige schrootregelingen zijn 
inmiddels beëindigd. In verschillende lidstaten golden voor de schrootregelingen
budgetbeperkingen en/of een beperkte duur. Het besluit om een schrootregeling in te voeren, 
in te trekken of op te schorten is echter een zaak van de betreffende lidstaat. De Commissie
bemoeit zich niet met het besluit van de lidstaat. De Commissie wil daarnaast benadrukken 
dat schrootregelingen voor motorvoertuigen altijd zijn gezien als een tijdelijke maatregel, die 
op enig moment zou worden opgeheven. In het richtsnoer heeft de Commissie de lidstaten 
uitgenodigd hun schrootregelingen voor motorvoertuigen aan te melden op grond van
Richtlijn 98/34/EG. De Griekse regering heeft haar schrootregeling voor auto’s niet 
aangemeld. De Commissie ziet echter geen enkele rechtvaardiging om in te grijpen in het 
besluit van de Griekse regering om de schrootregeling op te schorten. 

De diensten van de Commissie werken op dit moment aan de beoordeling van de effectiviteit 
van schrootregelingen voor motorvoertuigen als het gaat om verbeteringen voor de economie, 
het milieu en de veiligheid en zijn begonnen met een onderzoek dat is gericht op het 
formuleren van aanbevelingen voor de toekomst. De diensten van de Commissie houden ook 
toezicht op de ontwikkelingen in deze regelingen en zullen de beschikbare gegevens blijven 
verzamelen.

De bovenstaande opmerkingen dienen als toelichting op het standpunt van de Commissie in 
deze zaak. De Commissie komt tot de conclusie dat zij in het licht van de verstrekte 
informatie het Parlement niet verder kan helpen met dit verzoekschrift.

                                               
1 COM(2009)104 definitief.


