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EU-Domstolen afsiger ny afgørelse om information om reparations- og vedligeholdelsesdata 
for køretøjer 
 
ADPA og IvoG har indgivet den 25. juni 2021 en sag til Landsretten i Köln/Tyskland med reference 
til belgisk ret mod PSA Automobiles – Sagsnr. C-390/21 – (2021/C 368/05). 
Med den hel nye afgørelse, gør EU-Domstolen det klart, at de artikler i 
typegodkendelsesforordningen (EU) 2018/858, der er vigtige for adgangen til vedligeholdelses- 
og reparationsoplysninger, også gælder for køretøjsmodeller, der blev typegodkendt før 1. 
september 2020 under Euro 5/6-forordningen.  
Køretøjsfabrikanter skal give uafhængige markedsdeltagere (f.eks. frie værksteder) adgang til 
reparationsrelaterede data for disse køretøjer.  
Den indledende sag blev ført ved Landsretten Köln førtes af ADPA og GVA. Landsretten havde 
stillet spørgsmål til EU-Domstolen om fortolkningen af forordningen. Det drejer sig om de 
gebyrer, som en køretøjsfabrikant må opkræve for levering af tekniske oplysninger, og 
forordningens gyldighedsområde.  
"Dagens beslutning er, set fra GVA's synspunkt, et meget godt resultat for hele det europæiske 
automotive eftermarked med hensyn til gyldighedsområdet for forordningen, og er dermed et 
vigtigt skridt i kampen mod dataprotektionisme," siger GVA-præsident Thomas Vollmar. "ADPA 
og GVA har kæmpet en vigtig kamp for industrien. Det handler om teknisk information for langt 
over 30 millioner køretøjer alene i Tyskland." 
”Det er en stor sejr, der også kommer danske frie aktører til gode”, udtaler Thomas Krebs, 
direktør i SKAD. ”Adgang til data og information har stor betydning for de frie værksteders 
fremtid, og her bør de danske værksteder også tage SERMI til sig, som træder i kraft 1. august 
2022, hvor SKAD er hovedaktør i etablering af certificeringsordningen i Danmark”, tilføjer 
Thomas Krebs. 
 
Dommen kan hentes på https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:62021CN0390&from=EN  
 
 
SKAD er en arbejdsgiver- og brancheforening, grundlagt i 1907 af de daværende karetmagere. 
Foreningen har en medlemskreds indenfor frie værksteder, der arbejder med lakering, karrosseri opretning, mekanisk reparation, 
opbygning, ombygning, og servicering af både biler, tunge køretøjer og motorcykler. 
Foreningen er den eneste teknisk baserede forening i brancherne og arbejder målrettet med at udvikle medlemmerne indenfor 
disse områder. 
TFTB – The Freedom To Build, er en sektion for privatpersoner, der ombygger på deres køretøjer. 
SKAD er medlem af AIRC International, SMVdanmark og Dansk Arbejdsgiverforening via SAMA. 
Foreningen er en aktiv aktør indenfor flere arbejdsgrupper hos forskellige styrelser, forsikringsskader og opgørelse, 
arbejdsmiljøpolitik, elbilsikkerhed, og arbejder løbende politisk for tilpasning af gældende lovgivning. 
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