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Vedrørende forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning 

om mærkning af dæk for så vidt angår brændstofeffektivitet og 

andre vigtige parametre og om ophævelse af forordning (EF) nr. 

1222/2009 

Transport-, bygnings- og boligministeren forelagde den 8. februar 2019 oven-

stående forslag for Folketingets Europaudvalg til forhandlingsoplæg. I den for-

bindelse spurgte Kenneth Kristensen Berth (DF) transport-, bygnings- og bo-

ligministeren om rækkevidden af forslaget, herunder om forslaget også gælder 

for en privat person, som fx sælger dæk i Den Blå Avis eller på en hjemmeside, 

eller om forslaget alene gælder for autoriseret dæksalg. 

 

Svar: 

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet har undersøgt spørgsmålet nærmere 

og vender hermed tilbage med svar herpå. 

Hvis en privatperson videresælger nogle dæk, som vedkommende har købt fra 

en butik i EU, og uanset om personen har taget dækkene i brug eller ej, er det 

vurderingen, at dette dæksalg vil være et salg af second-hand (genbrugte) dæk, 

som i henhold til forslagets artikel 2, stk. 3, litra h, ikke er omfattet af forslaget 

om ny forordning om mærkning af dæk. Det er således afgørende, om der er 

tale om en første tilgængeliggørelse på EU-markedet. 

En privatperson, der køber nogle dæk på internettet fra et tredjeland, eksem-

pelvis Kina eller USA, betragtes formelt set som en importør af dæk i henhold 

til forslaget om mærkning af dæk, såfremt videresalget sker som led i erhvervs-

virksomhed. Dermed skal privatpersonen opfylde kravene i forslaget om 

mærkning af dæk for sit dæksalg. 

Det er afgørende, om et salg af dæk sker som i led i erhvervsvirksomhed. Hvis 

en privat person sælger nogle dæk som led i en erhvervsmæssig aktivitet, kan 

privatpersonen blive betragtet som en distributør i henhold til forslaget, hvor-

for vedkommende vil skulle opfylde kravene i forslaget om mærkning af dæk. 

Dette er også tilfældet ved den nugældende forordning på området. 
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