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1. Samenvatting van het verzoekschrift
Indiener vraagt om de standaardisering op EU-niveau van de kwaliteits- en veiligheidsnormen 
voor motorvoertuigen. Hij stelt met name verscheidene maatregelen ter vergroting van de 
verkeersveiligheid voor die volgens hem verplicht zouden moeten zijn voor alle auto's, zoals 
EHBO-dozen, handsfreekits (om het gebruik van gsm's tegen te gaan) enz.

2. Ontvankelijkheid
Ontvankelijk verklaard op 19 september 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 april 2013
Het thema gelijke normen voor kwaliteit en veiligheid in alle lidstaten voor nieuwe 
wegvoertuigen valt onder Richtlijn 2007/46/EG1. Overeenkomstig artikel 1 van deze richtlijn 
bestaat haar doel erin een geharmoniseerd kader vast te stellen voor de bestuursrechtelijke 
bepalingen en de algemene technische voorschriften voor de goedkeuring van alle nieuwe 
voertuigen in de Europese Unie.

Het thema vaststelling van het EU-land van herkomst voor motorvoertuigen is niet meer 
relevant, omdat bij Richtlijn 2007/46/EG, met het oog op de totstandbrenging en de werking 
van de interne markt van de Europese Unie, de goedkeuringsstelsels van de lidstaten zijn 
vervangen door een goedkeuringsprocedure van de Unie die gebaseerd is op het beginsel van 

                                               
1 Richtlijn 2007/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 5 september 2007 tot vaststelling van een 
kader voor de goedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan en van systemen, onderdelen en 
technische eenheden die voor dergelijke voertuigen zijn bestemd (kaderrichtlijn); PB L 263 van 9.10.2007, 
blz. 1.
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volledige harmonisatie. Er is dus geen certificerende lidstaat meer voor genoemd doel.
De vervanging van verlichting in koplampen van voertuigen valt onder de werkingssfeer van 
Richtlijn 76/756/EEG1. Op grond van bijlage II, punt 1, van deze richtlijn zijn de technische 
eisen die worden gesteld aan de installatie van verlichting in motorvoertuigen de eisen zoals 
bepaald in de punten 2, 5 en 6 van Reglement nr. 48 van de Economische Commissie voor 
Europa van de Verenigde Naties (VN/ECE)2 en de bijbehorende bijlagen 3 tot en met 9. 
Punt 5.23 van VN/ECE-Reglement nr. 48 schrijft het volgende voor: "De lichten [die zijn 
goedgekeurd met (een) lichtbron(nen) overeenkomstig Reglement nr. 37] moeten zo in een 
voertuig worden gemonteerd dat de lichtbron zonder deskundige hulp en zonder ander 
speciaal gereedschap dan wat door de fabrikant met het voertuig is geleverd, op de juiste 
manier kan worden vervangen. Samen met het voertuig verstrekt de voertuigfabrikant een 
gedetailleerde beschrijving van de wijze waarop de lichtbron moet worden vervangen". 
Hieruit blijkt duidelijk dat er voor een volwassene voldoende ruimte moet zijn om met de 
hand de nodige werkzaamheden te verrichten, anders moet de fabrikant speciaal gereedschap 
leveren.
Los van de vraag of het echt noodzakelijk of nuttig is om litertellers in brandstoftanks te 
monteren om fraude aan de benzinepomp bij het tanken te voorkomen, zou het aanbrengen 
van dergelijke apparatuur tot een aanvullende, onevenredige last leiden voor de 
voertuigfabrikanten, die voor dergelijke fraude niet verantwoordelijk zijn.
Veiligheidsuitrusting in voertuigen is niet gereguleerd in EU-wetgeving. Er zijn lidstaten die 
eigen voorschriften hebben vastgesteld die voorzien in de verplichting om een EHBO-doos in 
de auto te hebben, overeenkomstig het verzoek van indiener. Op haar website heeft de 
Commissie bij wijze van leidraad informatie geplaatst over de veiligheidsuitrusting die door 
lidstaten verplicht wordt gesteld3. Vooralsnog acht de Commissie het niet nodig de toepassing 
van eerste hulp in heel de EU te harmoniseren.
Volgens de meeste deskundigen en onderzoeken kunnen andere activiteiten tijdens het 
besturen van een voertuig de concentratie en aandacht aanzienlijk verstoren, wat onnodige 
risico's voor de chauffeur en andere weggebruikers met zich brengt. Dat geldt met name voor 
telefoneren, zelfs als apparatuur voor handsfree bellen in de auto wordt gebruikt. Dergelijke 
apparatuur is ruim verkrijgbaar voor een redelijke prijs en vooralsnog wordt de 
eindverantwoordelijkheid voor het aanbrengen en gebruiken van die apparatuur overgelaten 
aan de bestuurder.

Op het punt van de rijexamens bepaalt Richtlijn 2006/126/EG betreffende het rijbewijs de 
minimumeisen voor de inhoud van het theoretisch examen en het testen op rijvaardigheid en 
rijgedrag. De lidstaten mogen zelf de vorm bepalen waarin het theoretisch examen wordt 
afgenomen (al dan niet mondeling of schriftelijk). De richtlijn staat toe dat een deel van het 
praktijkexamen kan plaatsvinden op een speciaal terrein, maar het is belangrijk dat kandidaten 
ook in echte verkeersituaties worden getest. De opleiding ter voorbereiding op het rijexamen 
is evenwel nog niet op EU-niveau geregeld.
Conclusie
                                               
1 Richtlijn 76/756/EEG van de Raad van 27 juli 1976 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der 
lidstaten betreffende de installatie van verlichtings- en lichtsignaalinrichtingen van motorvoertuigen en 
aanhangwagens daarvan (PB L 262 van 27.9.1976, blz. 1).
2 PB L 323 van 6.12.2011, blz. 46.
3 http://ec.europa.eu/transport/road_safety/going_abroad
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De meeste kwesties die indiener aan de orde heeft gesteld, zoals gelijke veiligheidsnormen of 
voertuigverlichting, zijn al geregeld in EU-wetgeving in de zin van hetgeen in het 
verzoekschrift wordt voorgesteld.
Op punten als ingebouwde litertellers voor brandstoftanks en handsfree carkits is de 
Commissie momenteel niet voornemens maatregelen te nemen, in de eerste plaats omdat ze, 
bij ontstentenis van bewijzen dat fraude aan de benzinepomp in de Unie wijdverspreid is, 
zouden leiden tot een buitensporige last voor fabrikanten, en in de tweede plaats omdat ze de 
risico's die voortvloeien uit andere activiteiten tijdens het besturen van een voertuig niet 
wezenlijk terug zouden dringen.
Daarnaast vindt de Commissie dat, het subsidiariteitsbeginsel indachtig, een besluit om het 
hebben van een EHBO-doos in de auto verplicht te stellen, onder de bevoegdheid van de 
lidstaten zou moeten vallen.

Op het punt van rijopleidingen zal de Commissie kijken wat bij een toekomstige herziening 
van de richtlijn de mogelijkheden zijn om rijopleidingen eventueel te harmoniseren.

De Commissie zal in ieder geval haar inspanningen voor meer verkeersveiligheid en 
consumentenbescherming voortzetten in samenwerking met alle betrokken belanghebbenden, 
rekening houdend met innovaties in de automobieltechnologie en de evolutie van het verkeer.


