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Om: Andragende 0339/2009 af Martin Lauer, tysk statsborger, for "Verband der 
AutoGas-Anlagen Einbaubetriebe e.V", om ulovlige tekniske godkendelsesattester 
for LPG-biler

1. Sammendrag

Andrageren repræsenterer en tysk sammenslutning af værksteder, der monterer LPG-anlæg. 
Ifølge andrageren bliver der i Tyskland monteret talrige ulovlige LPG-anlæg i biler, og tyske 
certificeringsagenturer udsteder desuden ulovlige godkendelsesattester i stor stil. De 
autoriserede monteringsværksteder, som udfører deres hverv i overensstemmelse med den 
gældende lovgivning (herunder FN/ECE 115 og direktiv 70/220/EØF), lider ifølge andrageren 
finansielle tab. Andrageren anfører desuden, at miljøet lider under de ikkegodkendte LPG-
anlæg. Andrageren anmoder om, at der bliver gennemført en undersøgelse.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 16. juni 2009). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 25. september 2009.

"Om- eller eftermontering af køretøjer med gasanlæg er i øjeblikket ikke harmoniseret på EU-
plan, og godkendelsen af disse køretøjer er derfor reguleret nationalt. Tyskland har 
underskrevet FN/ECE-konventionen af 1958 og er dermed forpligtet til at acceptere gasanlæg, 
der opfylder FN/ECE-direktiv 115, på sit territorium. Der foreligger imidlertid ingen pligt til 
at kræve, at gasanlæg skal opfylde FN/ECE 115, og Tyskland kan derfor også godkende 
gasanlæg i henhold til rent nationale bestemmelser. Det skal derfor i første omgang afklares 
på nationalt niveau, om gasanlæg af sidstnævnte type udgør et sikkerhedsproblem, respektive 
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om tyske certificeringsinstitutter udnytter deres stilling utilbørligt i forbindelse med 
godkendelsen. Kun hvis der er tale om, at andre europæiske markedsaktørers interesser 
skades, kunne spørgsmålet evt. have EU-retlig relevans.

I Kommissionen diskuterer man imidlertid også en kommende EU-harmonisering af de 
tekniske bestemmelser om gasanlæg i køretøjer, f.eks. i overensstemmelse med FN/ECE-
forordning 115. Derfor er Kommissionen interesseret i at erfare, hvorledes det går med Deres 
sag, og beder Dem informere Kommissionens tjenestegrene herom.

Konklusion

Kommissionens tjenestegrene har allerede svaret andrageren i samme sag med brev af 30. 
marts 2009. Andragendet tilfører ikke hans andragende (eller bilagene) nye elementer, som 
kræver yderligere overvejelser. Kommissionens bemærkninger er derfor identiske med 
bemærkningerne i dens tidligere svar. Kommissionen konkluderer derfor i lyset af de 
indsendte oplysninger, at den har besvaret andragendet fyldestgørende."


