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Om: Andragende 1011/2011 af Jens Wiedenmann, tysk statsborger, om indførelsen af 
ABS-pligt for køretøjer i EU

1. Sammendrag

Andrageren er modstander af, at man vil gøre ABS (antiblokeringssystem) obligatorisk på 
køretøjer i EU. Han mener, at EU med denne foranstaltning overskrider sine beføjelser, og at 
foranstaltningen er uforholdsmæssig. Han anmoder om, at foranstaltningen ophæves.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 6. januar 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 16. marts 2012

"I 2008 omkom 5 520 førere af motoriserede tohjulede køretøjer i færdselsuheld i Europa. 
Derudover vurderes antallet af alvorlige skader at være mellem 5,5 og 13 gange højere end 
antallet af dødsfald. Antallet af mindre alvorlige skader blandt førere af motoriserede 
tohjulede køretøjer, der er indblandet i færdselsuheld i EU, kunne ligge på mellem 66 000 
og 155 000 om året. En af de mest omkostningseffektive sikkerhedsforanstaltninger i 
lovgivningen om typegodkendelse, som Kommissionen har identificeret og vurderet i en 
omfattende konsekvensanalyse1, er obligatorisk montering af avancerede bremsesystemer på 
motorcykler.

Der findes kun én avanceret bremseteknologi, der kan afhjælpe den farlige blokering af 
hjulene under nødopbremsninger, og det er ABS-teknologien.  ABS-systemerne forhindrer, at 

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010SC1152:en:NOT
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føreren falder af under en nødopbremsning, og giver føreren en rimelig chance for at 
forhindre et uheld. Det er endvidere med til at mindske bremselængden, også under skiftende 
vejforhold, og øger førerens tillid, når han bruger bremsesystemet fuldt ud. 

Alle fordele og ulemper ved obligatorisk montering af ABS-systemer blev analyseret i 
konsekvensanalysen, som tog udgangspunkt i videnskabelig litteratur og de seneste 
oplysninger om uheld samt resultaterne af (efterfølgende) uheldsanalyser.  Analysen tog både 
hensyn til miljømæssige, økonomiske og samfundsmæssige aspekter og til effektivitet, 
omkostningseffektivitet og sammenhæng med anden tilhørende lovgivning.  Den 
gennemsnitlige fordel, ikke blot for forbrugerne, men for samfundet som helhed, blev 
vurderet til at være tre gange så høj som omkostningerne, og det forventes, at 
ca. 6 000 menneskeliv vil kunne reddes i en periode på 10 år efter foranstaltningens 
iværksættelse, ud over de fordele, der er forbundet med mindskelsen af færdselsuheldenes 
negative følger. Som med enhver teknologi er der fordele og ulemper ved at anvende den. I 
forbindelse med ABS-systemer er der langt flere fordele end ulemper. Kommissionen er 
derfor overbevist om, at den foreslåede foranstaltning bestemt er i forbrugernes interesse og 
til gavn for alle EU-borgere.

Med hensyn til det valgte retsinstrument er anvendelsen af en forordning i stedet for at 
omarbejde det nugældende rammedirektiv i overensstemmelse med principperne om bedre 
lovgivning samt med anbefalingerne i CARS 21-rapporten, som opstiller en strategi for en 
konkurrencevenlig lovramme for automobiler i EU i det 21. århundrede.  Det synes derfor at 
være hensigtsmæssigt at ophæve alle særdirektiverne uden at reducere beskyttelsesniveauet. 
Kravene i de pågældende direktiver bør overføres til denne forordning eller dens delegerede 
retsakter og bør, hvor det er relevant, erstattes af henvisninger til de tilsvarende regulativer fra 
FN's Økonomiske Kommission for Europa (FN/ECE). Kommissionen lægger stor vægt på 
denne forenkling og har derfor stillet forslag om, at en forordning erstatter rammedirektivet.

Konklusion

Efter næsten syv års høring af de berørte parter og efter nøje overvejelser i Kommissionens 
tjenestegrene i denne lange periode under hensyntagen til feedback fra de forskellige parter 
har Kommissionen konkluderet, at proportionalitets- og subsidiaritetsprincipperne blev 
overholdt, før forslaget blev vedtaget i oktober 2010. Forslaget har siden da ligget hos Rådet 
og Europa-Parlamentet, og i henhold til artikel 294 i TEUF gennemgår begge institutioner det 
i alle dets enkeltheder, og de vil træffe den endelige afgørelse."


