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Betreft: Verzoekschrift 1011/2011, ingediend door Jens Wiedenmann (Duitse nationaliteit), 
gesteund door 41 medeondertekenaars, over de invoering van een ABS-verplichting 
voor voertuigen in de EU 

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener keert zich tegen het voornemen ABS (antiblokkeersysteem) verplicht te stellen voor 
voertuigen in de EU. Hij stelt dat de EU met deze maatregel de grenzen van haar bevoegdheid 
overschrijdt en dat de maatregel disproportioneel is. Hij verzoekt om intrekking van de 
maatregel.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 6 januari 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 16 maart 2012

In 2008 overleden er 5520 bestuurders van aangedreven tweewielige motorvoertuigen bij 
verkeersongevallen in Europa. Daarnaast wordt het aantal ernstig gewonden geraamd op 5,5 tot 
13 keer hoger dan het aantal dodelijke slachtoffers. Het aantal lichtgewonden onder motorrijders 
die bij verkeersongevallen betrokken raken, zou binnen de Europese Unie tussen de 66 000 en 
155 000 motorrijders per jaar kunnen liggen. Een van de meest kosteneffectieve 
veiligheidsmaatregelen in de wetgeving inzake typegoedkeuring die de Commissie in een 
uitgebreide effectbeoordeling heeft vastgesteld en beoordeeld1 is het verplicht uitrusten van 
motorfietsen met geavanceerde remsystemen.

Er is slechts één geavanceerde remtechnologie beschikbaar die nadelige wielblokkering bij een 
noodstop kan opvangen, en dat is de antiblokkeersysteemtechnologie. Antiblokkeersystemen 

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32009L0030:NL:NOT.
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voorkomen dat de motorrijder tijdens een noodstop ten val komt, wat hem een gerede kans geeft 
een ongeval te voorkomen. Het helpt ook de remweg te verkleinen, zelfs onder wisselende 
wegdekomstandigheden, en het vergroot het vertrouwen van de rijder wanneer hij het 
remsysteem ten volle moet gebruiken.

De voors en tegens van verplichte uitrusting met geavanceerde remsystemen zijn geanalyseerd in 
de effectbeoordeling, die gebaseerd was op wetenschappelijke literatuur en de meest recente 
ongevallengegevens en resultaten van (post)ongevallenanalyse. In de analyse is rekening 
gehouden met aspecten ten aanzien van milieu, economie en samenleving, en ook met zaken als 
doeltreffendheid, effectiviteit en samenhang met andere gerelateerde wetgeving. Het gemiddelde 
nut, niet alleen voor consumenten maar voor de samenleving, werd geraamd op driemaal hoger 
dan de kosten, en de verwachting is dat er ongeveer 6000 levens zullen worden gespaard in een 
periode van tien jaar na invoering van de maatregel, buiten de voordelen van vermindering van 
de schadelijke effecten van verkeersongevallen. Zoals bij de toepassing van iedere technologie 
het geval is, zijn er voor- en nadelen bij het gebruik ervan. In het geval van 
antiblokkeersystemen wegen de voordelen ruimschoots op tegen de nadelen. Derhalve is de 
Commissie ervan overtuigd dat de voorgestelde maatregel beslist in het belang is van de 
consument en in het voordeel van alle EU-burgers.

Wat betreft de keuze van het wetgevingsinstrument is het gebruik van een verordening in plaats 
van herschikking van de huidige van toepassing zijnde kaderrichtlijn1 in overeenstemming met 
de beginselen van betere regelgeving en met de aanbevelingen van het CARS 21-rapport, dat de 
strategie voor een concurrerend regelgevingskader voor de automobielindustrie voor de 21e 
eeuw uiteenzet. Het wordt daarom passend geacht alle afzonderlijke richtlijnen in te trekken, 
zonder dat het beschermingsniveau wordt verlaagd. De vereisten die in die richtlijnen zijn 
neergelegd, dienen te worden meegenomen in de voorgestelde verordening of in de gedelegeerde 
handelingen ervan en dienen, daar waar van toepassing, vervangen te worden door verwijzingen 
naar de desbetreffende reglementen van de Economische Commissie voor Europa van de 
Verenigde Naties (VN/ECE). De Commissie zet zich in om deze vereenvoudiging tot stand te 
brengen en heeft derhalve een verordening voorgesteld ter vervanging van de kaderrichtlijn.

Conclusie

Na bijna zeven jaar lang met belanghebbenden overlegd te hebben, en na zorgvuldige 
overweging door de Commissiediensten gedurende deze lange periode, daarbij rekening houdend 
met de feedback van belanghebbenden, heeft de Commissie geconcludeerd dat, alvorens het 
voorstel aan te nemen in oktober 2010, aan de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit is 
voldaan. Het voorstel ligt sindsdien bij de Raad en het Europees Parlement en beiden 
onderzoeken het in al zijn details overeenkomstig artikel 294 VWEU en zullen het uiteindelijke 
besluit nemen.

                                               
1 PB L 124 van 9.5.2002, blz. 1.


