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1. Sammendrag

Andrageren slår til lyd for, at der indføres fælles kvalitets- og sikkerhedsstandarder for 
motorkøretøjer på EU-niveau. Han foreslår især adskillige foranstaltninger til at øge 
færdselssikkerheden, som bør være obligatoriske i alle biler, såsom førstehjælpsudstyr, 
håndfrie anordninger til at forebygge brug af håndholdte mobiltelefoner osv.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 19. september 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 30. april 2013

Spørgsmålet om ensartede kvalitets- og sikkerhedsstandarder i alle medlemsstater for alle 
kommende nye køretøjer behandles i direktiv 2007/46/EF1. I henhold til artikel 1 i dette 
direktiv er dets formål at etablere en harmoniseret ramme for administrative bestemmelser og 
generelle tekniske krav vedrørende godkendelse af alle nye køretøjer i EU.

Hvad angår fastlæggelse af et EU-oprindelsesland for motorkøretøjer er dette spørgsmål ikke 
længere relevant, da direktiv 2007/46/EF i forbindelse med etablering og drift af det indre 
marked i Den Europæiske Union erstattede medlemsstaternes nationale godkendelsessystemer 

                                               
1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF af 5. september 2007 om fastlæggelse af en ramme for 
godkendelse af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt af systemer, komponenter og separate tekniske 
enheder til sådanne køretøjer (Rammedirektiv). EUT L 263 af 9.10.2007, s. 1.
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med en EU-procedure for godkendelse baseret på princippet om fuldstændig harmonisering. 
Der er således ikke længere en udstedende medlemsstat til et sådant formål. 

Udskiftningen af pærer i køretøjers forlygter falder ind under anvendelsesområdet for direktiv 
76/756/EØF1. I henhold til bilag II, afsnit 1 i dette direktiv, er de tekniske krav til montering 
af lygter i motorkøretøjer de forskrifter, der er anført i punkt 2, 5 og 6 og i bilag 3-11 til FN/ 
ECE-regulativ nr. 48. Punkt 5.23 i FN/ECE-regulativ nr. 48 bestemmer at: ”Lamper godkendt 
med lyskilde (r) i henhold til regulativ nr. 37 skal monteres i et køretøj på en sådan måde, at 
lyskilden kan udskiftes korrekt uden behov for ekspertbistand og uden behov for 
specialværktøj, bortset fra det, der leveres med køretøjet af producenten. Køretøjets fabrikant 
skal sammen med køretøjet levere en detaljeret beskrivelse af udskiftningsproceduren.” Dette 
viser tydeligt, at der skal være tilstrækkelig med håndplads til, at et voksent menneske kan 
arbejde. Ellers skal producenten levere et specialværktøj.

Bortset fra spørgsmålet om hvorvidt montering af indvendige litertællere i køretøjs 
brændstofbeholdere for at undgå svindel med benzinpumpen under påfyldningen egentlig er 
nødvendigt eller nyttigt, vil installationen af sådanne anordninger påføre bilproducenterne, der 
ikke er ansvarlige for den slags svindel, en yderligere uforholdsmæssig stor byrde.

Det sikkerhedsudstyr, der skal medtages i selve køretøjet, er ikke reguleret af EU-retten. 
Nogle medlemsstater har vedtaget specifik national lovgivning, der fastsætter, at der er pligt 
til at medbringe en førstehjælpskasse om bord, som andrageren anmoder om. I den 
forbindelse offentliggør Kommissionen vejledende oplysninger om det sikkerhedsudstyr, der 
kræves af medlemsstaterne, på sin hjemmeside2.  Indtil videre har Kommissionen ikke anset 
det for nødvendigt at harmonisere brugen af førstehjælpsudstyr i hele EU.

Ifølge de fleste eksperter og forskningen kan udførelsen af hvilken som helst anden aktivitet, 
mens man kører, føre til et betydeligt tab af koncentration og opmærksomhed, der medfører 
unødvendige risici for chaufføren og andre trafikanter. Dette gælder særligt for 
telefonsamtaler, selv hvis der er assistance fra automatisk mobiltelefonudstyr. Den slags 
udstyr er let tilgængeligt på markedet til en rimelig pris, og på nuværende tidspunkt overlades 
det endelige ansvar for monteringen og anvendelse til bilisten.

Hvad angår køreprøver fastsætter direktiv 2006/126/EF om kørekort allerede 
minimumskravene til indholdet af den teoretiske prøve og prøven i færdigheder og adfærd. 
Medlemsstaterne kan frit beslutte, hvilken form teoriprøven skal have (om den skal være 
mundtlig eller skriftlig). Direktivet tillader en del af den praktiske prøve at finde sted på 
særlige prøveområder, men det er vigtigt, at kandidaterne også eksamineres i et rigtigt 
trafikmiljø. Imidlertid er uddannelse for erhvervelse af kørekort endnu ikke reguleret på EU-
plan.  

Konklusion

De fleste af de spørgsmål som andrageren har rejst, såsom ens sikkerhedsstandarder eller 
                                               
1 Rådets direktiv 76/756/EØF af 27. juli 1976 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om 
montering af lygter og lyssignaler på motordrevne køretøjer og påhængsvogne dertil (EFT L 262 af 27.9.1976, s. 
1).
2 http://ec.europa.eu/transport/road_safety/going_abroad
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køretøjers forlygter, er der allerede taget højde for i EU-lovgivningen i den betydning, som 
andragendet anmodede om.  

Hvad angår emner såsom indvendige litertællere til brændstoftanke og automatisk 
mobiltelefonudstyr til køretøjer har Kommissionen ingen planer om at gribe ind på nuværende 
tidspunkt, eftersom det for det første tilfældes vedkommende vil føre til en urimelig byrde for 
producenterne uden beviser for, at svindel med benzinpumper er udbredt i EU, og i det andet
tilfælde vil det ikke nedsætte de risici ret meget, der følger af at forsøge at udføre yderligere 
aktiviteter under kørsel.

Vedrørende førstehjælpsudstyr mener Kommissionen, at det i betragtning af 
nærhedsprincippet bør være medlemsstaterne, der har ansvaret for at beslutte, om det bør være 
obligatorisk at medtage et sådant udstyr i køretøjerne.

Hvad angår køreundervisning vil Kommissionen overveje at se på en eventuel harmonisering 
af køreundervisningen i en fremtidig revision af direktivet.

Under alle omstændigheder vil Kommissionen fortsætte sine bestræbelser på at forbedre 
trafiksikkerhed og forbrugerbeskyttelse i samarbejde med alle relevante interessenter, 
herunder innovation i bilteknologi og under hensyntagen til udviklingen i trafikken.


