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1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener verzoekt om harmonisatie van de toelatingseisen voor gebruikte auto's in de Unie. Hij is 
van opvatting dat een voertuig dat reeds in een EU-lidstaat is toegelaten zonder technische 
wijzigingen zou moeten worden toegelaten in een andere lidstaat. Hij noemt als voorbeeld de 
verschillende technische eisen voor met een lpg-installatie uitgeruste voertuigen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 7 maart 2011. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 202, 
lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 6 mei 2011.

Wanneer een EU-burger een auto koopt in een andere lidstaat of zijn auto overbrengt naar een 
andere lidstaat dan die waar hij de auto heeft gekocht (bv. bij een verhuizing), krijgt hij vaak te 
maken met administratieve formaliteiten voor herinschrijving. De zeer uiteenlopende regels en 
de verschillende tegenstrijdige eisen voor de registratie van motorvoertuigen binnen de Europese 
Unie vormen een belangrijke belemmering voor het overbrengen van auto’s naar een andere 
lidstaat dan die waar ze eerder zijn geregistreerd.  

Om het soort problemen aan te pakken waar indiener mee te maken heeft gekregen, zal de 
Commissie in 2012 voorstellen de formaliteiten en voorwaarden voor de herinschrijving van 
eerder in een lidstaat geregistreerde motorvoertuigen te vereenvoudigen. In het kader daarvan 
heeft de Commissie een openbare raadpleging1 gestart om de belangrijkste problemen waar EU-
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burgers mee te maken krijgen in kaart te brengen en vast te stellen hoe registratieprocedures voor 
eerder in een andere lidstaat geregistreerde voertuigen vereenvoudigd kunnen worden.  

Ten aanzien van nieuwe motorvoertuigen die lpg gebruiken, heeft de Commissie aan het eind 
van 2010 een voorstel ingediend tot wijziging van bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 661/2009 
betreffende de algemene veiligheid van motorvoertuigen, zodat hierin verschillende reglementen 
van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties (VN/ECE) worden 
opgenomen, met name VN/ECE-Reglement nr. 67 betreffende motorvoertuigen die lpg 
gebruiken. Dit voorstel, dat thans nauwkeurig onderzocht wordt door het Europees Parlement en 
de Raad, zou VN/ECE-Reglement nr. 67 omzetten in dwingende EU-wetgeving. Aangezien de 
EU reeds is toegetreden tot VN/ECE-Reglement nr 67, moeten goedkeuringen die op grond van 
dat VN/ECE-reglement zijn verstrekt in principe in de volledige EU worden aanvaard, in 
overeenstemming met Besluit 97/836/EG van de Raad inzake de toetreding van de EU tot de 
VN/ECE-overeenkomst van 1958. Dat betekent dat, indien een goedkeuring van een nieuw 
voertuig met betrekking tot de installatie van de specifieke uitrusting voor het gebruik van lpg 
overeenkomstig VN/ECE-Reglement nr. 67 in de ene lidstaat is verstrekt, deze goedkeuring in 
principe erkend moet worden in de andere EU-lidstaten.

                                                                                                                                                      
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=4955&lang=en&tpa=128&displayType=co
nsultation.


