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1. Samenvatting van verzoekschrift

Indiener is veel met zijn camper onderweg in geheel Europa. Wanneer zijn voertuig een 
periodieke technische keuring (TÜV-keuring) moet ondergaan, moet hij met zijn voertuig 
terug naar Duitsland. Indiener zou willen dat de technische keuring in Europa wordt 
geharmoniseerd, zodat hij zijn voertuig overal in Europa zou kunnen aanbieden voor een 
technische keuring en het keuringsbewijs in heel Europa wordt erkend. Een ander praktische 
probleem voor indiener betreft de vele verschillende aansluitingen van de gasflessen die hij in 
zijn camper gebruikt op zijn reizen door Europa. Ook op dit gebied acht indiener harmonisatie 
geboden.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 8 juni 2010. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 2 september 2010.

Met betrekking tot de keuring van voertuigen biedt Richtlijn 2009/40/EG1 betreffende de 
technische controle van motorvoertuigen een kader voor een keuringssysteem in Europa. In 
deze richtlijn worden een minimumfrequentie voor controles en een lijst van te controleren 
punten vastgesteld, maar lidstaten mogen 

                                               
1 Richtlijn 2009/40/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 mei 2009 betreffende de technische 
controle van motorvoertuigen en aanhangwagens, PB L141 van 6.6.2009, blz. 12.
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 de periode tussen twee verplichte controles bekorten;
 de technische controle van de facultatieve uitrusting verplicht stellen; 
 het aantal te controleren punten uitbreiden; 
 de verplichte periodieke technische controle uitbreiden tot andere categorieën 

voertuigen; 
 aanvullende speciale controles voorschrijven; 
 voor de op hun grondgebied ingeschreven voertuigen hogere minima voor de 

bedrijfszekerheid van de remsystemen eisen dan de vermelde en daarbij de keuring in 
zwaarder belaste toestand laten verrichten, mits hiermee de eisen van de 
oorspronkelijke typegoedkeuring niet worden overschreden. 

Als gevolg deze mogelijkheden voor nationale afwijkingen is het stelsel van wederzijdse 
erkenning van keuringsbewijzen nog beperkt, behalve wanneer het gaat om het opnieuw 
registreren van voertuigen. De Commissie is begonnen met het herzien van deze richtlijn 
teneinde de technische keuringen in Europa verder te harmoniseren en zo het stelsel van 
wederzijdse erkenning van keuringen in de praktijk werkend te maken. 

In de wetgeving van de Europese Unie worden de regels voor vervoerbare drukapparatuur 
geharmoniseerd in Richtlijn 1999/36/EG1 (die momenteel wordt herzien). In deze richtlijn 
worden de regels vastgesteld voor de vervaardiging en keuring van cilinders en, in sommige 
gevallen, hun aansluitingen. Cilinderaccessoires, waaronder afsluitingen, vallen niet onder de 
wetgeving van de Europese Unie. De regels voor de vervaardiging en het gebruik van 
cilinderaccessoires worden door het nationale recht geregeld en in sommige gevallen door 
EN-normen. De Commissie is momenteel niet voornemens voorstellen te doen voor 
geharmoniseerde wetgeving op dit gebied. 

Conclusie

Met betrekking tot de wederzijdse erkenning van technische keuringen in Europa is de 
Commissie zich bewust van de gemelde tekortkomingen. Daarom is zij reeds begonnen met 
een herziening van het juridische kader teneinde een stelsel van wederzijdse erkenning van 
technische keuringen te ontwikkelen.

Met betrekking tot gasflessen is de Commissie niet voornemens met aanvullende 
wetsvoorstellen te komen, aangezien er Europese wetgeving bestaat voor vervoerbare 
drukapparatuur en de verschillende accessoires al geharmoniseerd zijn in het kader van EN-
of ISO-normen.

                                               
1 Richtlijn 1999/36/EG van de Raad van 29 april 1999 betreffende vervoerbare drukapparatuur, PB L 138 van 
1.6.1999.


