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Tillägg till Remissvar, N200817491ffR, Besiktning av fordon som tidigare besiktigats
utomlands

Vi önskar komplettera vårt tidigare remissvar daterat 081209 med följande
synpunkter/förslag.

Vi anser att förslaget är bra då ett genomförande av förslaget skulle innebära en ordning som
bättre skulle överensstämma med artikel 28 i EG- fördraget.

Till skillnad från vad som framkommit i förslaget anser vi att det skall ankomma på
TransportstyreIsen att aktivt kontrollera med myndigheterna i ett fordons ursprungsland om
ett importerat fordon genomgått en trafiksäkerhetskontroll.

Vi betvivlar att den som importerar ett fordon har kännedom om det faktum att en
trafiksäkerhetskontroll som har utförts i en annan medlemsstat också har giltighet i Sverige.
Även om kunskapen om detta skulle spridas torde antalet fall, där en fordonsägarelimportör
själv kan skaffa fram ett underlag från en godkänd trafiksäkerhetskontroll att åberopa,
kommer att vara försvinnande liten.

Vi menar att det skall ankomma på TransportstyreIsen att aktivt kontrollera med myndigheter
i andra medlemsländer om ett importerat fordon har genomgått en trafiksäkerhetsprovning i
ursprungslandet. Om det visar sig att så är fallet bör resultatet av prövningen begäras in.

En sådan kontroll skulle kunna göras i samband med ansökan om ursprungskontroll hos
Transportstyrelsen. Kanske kan information om trafiksäkerhetsprövningar utväxlas genom
EUCARIS?

Vi håller med om att det inte vore lämpligt att personalen som utför ursprungskontrollen
också skulle avgöra om ett fordon genomgått en tillfredställande trafiksäkerhetskontroll i
ursprungslandet samt besluta om tidpunkten för nästa kontrollbesiktning. Men eftersom
Bilprovningen elektronisk har tillgång till handlingarna i ärendet gäll and ansökan om
ursprungskontroll så torde Bilprovningen också kunna få tillgång till resultatet aven
trafiksäkerhetsprovning på samma sätt.
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Bilprovningen skulle då kunna fastställa huruvida fordonet genomgått en tillfredställande
trafiksäkerhetskontroll i ursprungslandet och då även fastställa tidpunkten för nästa
kontro llbesiktning.

Vid fastställande av tidpunkten för nästa kontrollbesiktning skulle fordonet även tilldelas ett
registreringsnummer med en slutsiffra som motsvarar den inställelseperiod för
kontrollbesiktning som överensstämmer med tidpunkten for trafiksäkerhetskontrollen i
ursprungslandet.

Ett sådant system, där ett importerat fordon behandlas på samma sätt som ett inhemskt fordon,
torde även tillgodose principen om likabehandling.


