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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0154/2010 af Ralph Lehmann, tysk statsborger, om harmonisering af 
den tekniske godkendelse af køretøjer og de mange forskellige tilslutninger af 
gasflasker i Europa

1. Sammendrag

Andrageren, der ofte kører med sin campingbil over hele Europa, anfører, at han, når det er tid 
til, at hans køretøj skal til syn (TÜV-godkendelse), er nødt til at vende tilbage til Tyskland 
med det. Andrageren ønsker den tekniske godkendelse i Europa harmoniseret, så han kan få 
sit køretøj til syn overalt i Europa og få godkendelsesbeviset anerkendt i hele Europa. Et andet 
praktisk problem for andrageren vedrører de mange forskellige tilslutninger af gasflasker, han 
benytter i sin campingbil under rejser gennem Europa. Også på dette område mener 
andrageren, at der er brug for en harmonisering.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 8. juni 2010).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 2. september 2010.

"Med hensyn til bilsyn indeholder direktiv 2009/40/EF1 om teknisk kontrol med 
motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil en ramme for en bilsynsordning i Europa. 
Direktivet fastsætter en minimumskontrolhyppighed og en liste over kontrolpunkter, men 
giver medlemsstaterne mulighed for at 

                                               
1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/40/EF af 6. maj 2009 om teknisk kontrol med motorkøretøjer og 
påhængskøretøjer dertil, EUT L141 af 6.6.2009, s. 12.
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 afkorte intervallet mellem to på hinanden følgende obligatoriske kontroleftersyn;
 gøre den tekniske kontrol af frivilligt udstyr obligatorisk; 
 forhøje antallet af kontrolpunkter; 
 udvide den periodiske kontrol til også at omfatte andre kategorier af køretøjer; 
 foreskrive yderligere særlig kontrol; 
 fastsætte strengere minimumsstandarder for bremsevirkninger end dem, der er fastsat i 

bilag II, for køretøjer, der er indregistreret på deres område, og inkludere kontrol af 
køretøjer med større last, for så vidt som disse standarder ikke er strengere end 
standarderne for motorkøretøjets oprindelige typegodkendelse. 

På grundlag af disse muligheder for nationale undtagelser er ordningen med gensidig 
anerkendelse af bilsynsattester stadig begrænset i dag, bortset fra ved fornyet registrering. 
Kommissionen har indledt processen med revision af dette direktiv med henblik på at 
harmonisere den tekniske kontrol med motorkøretøjer i Europa med henblik på at få 
ordningen med gensidig anerkendelse af bilsyn til at fungere på stedet.  

EU-lovgivningen harmoniserer reglerne for transportabelt trykbærende udstyr gennem 
direktiv 1999/36/EF1 (dette direktiv er ved at blive revideret). I direktivet fastsættes regler for 
fremstilling og inspektion af gasflasker og i visse tilfælde dertil hørende ventiler. EU-
lovgivningen finder ikke anvendelse på tilbehør til gasflasker, herunder låseanordninger. 
Reglerne om fremstilling og anvendelse af tilbehør til gasflasker er omfattet af national 
lovgivning og i nogle tilfælde EN-standarder. Kommissionen agter på nuværende tidspunkt 
ikke at foreslå harmoniseret lovgivning på dette område.  

Konklusion

Med hensyn til den gensidige anerkendelse af teknisk kontrol med motorkøretøjer i hele EU 
er Kommissionen bekendt med de rapporterede mangler og er derfor allerede begyndt at 
arbejde på en revideret lovramme med henblik på at indføre en ordning med gensidig 
anerkendelse af teknisk kontrol med motorkøretøjer.

Med hensyn til gasflasker agter Kommissionen ikke at stille forslag til yderligere lovgivning 
på dette område, da der er indført EU-lovgivning om transportabelt trykbærende udstyr, og 
det forskellige tilbehør allerede er harmoniseret i EN- eller ISO-standarder."

                                               
1 Rådets direktiv 1999/36/EF af 29. april 1999 om transportabelt trykbærende udstyr, EFT L 138 af 1.6.1999.


