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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1462/2010 af Markus Vogt, tysk statsborger, for "Skan Auto", 
om harmonisering af godkendelseskravene for brugte biler i EU

1. Sammendrag

Andrageren anmoder om harmonisering af godkendelseskravene for brugte biler i EU. Han 
mener, at et køretøj, som allerede er godkendt i en EU-medlemsstat, burde kunne godkendes i 
en anden medlemsstat uden tekniske ændringer. Han tager som eksempel de forskellige 
tekniske krav til køretøjer, der er udstyret med en gasinstallation.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 7. marts 2011). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 6. maj 2011.

"Når EU-borgere køber en bil i en anden medlemsstat eller overfører en bil til en anden 
medlemsstat end den, som den er købt i, skal de have omregistreret bilen. De mange 
forskellige regler og modstridende krav i forbindelse med registrering af motorkøretøjer i EU 
udgør en betydelig hindring for grænseoverskridende overførsel af køretøjer, som i forvejen er 
indregistreret i en medlemsstat. 

For at afhjælpe den type problemer, som andrageren har mødt, vil Kommissionen i 2012 
foreslå en forenkling af formaliteter og vilkår for omregistrering af køretøjer, som i forvejen 
har været registreret i en anden medlemsstat. I denne forbindelse har Kommissionen iværksat 
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en offentlig høring1 for at identificere de vigtigste problemer, som EU-borgerne møder, og for 
at vurdere, hvordan indregistreringsprocedurerne for køretøjer, som tidligere har været 
indregistreret i en anden medlemsstat, kan forenkles. 

For så vidt angår køretøjer med gasinstallation stillede Kommissionen i udgangen af 2010 
forslag om ændring af bilag IV til forordning (EF) nr. 661/2009 om den generelle sikkerhed af 
motorkøretøjer med henblik på at indarbejde forskellige forordninger fra FN's Økonomiske 
Kommission for Europa (UNECE), navnlig UNECE forordning nr. 67 om motorkøretøjer 
med gasinstallation. Dette forslag, som i øjeblikket bliver undersøgt af Europa-Parlamentet og 
Rådet, vil gøre UNECE-forordning nr. 67 til bindende EU-lovgivning. Eftersom EU allerede 
har tiltrådt UNECE-forordning nr. 67, skal godkendelser givet på grundlag af denne UNECE-
forordning principielt accepteres i hele EU i henhold til Rådets afgørelse 87/836/EF om EU's 
tiltrædelse af UNECE-overenskomsten af 1958. En godkendelse af et nyt køretøj med hensyn 
til installation af særligt udstyr til gas i henhold til UNECE-forordning nr. 67, som er udstedt i 
en EU-medlemsstat, skal derfor principielt anerkendes i de øvrige EU-medlemsstater."
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http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=4955&lang=en&tpa=128&displayType
=consultation.


