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The European Electronic Toll Service (EETS)

PROCEDURER FOR REGISTRERING AF EETS-UDBYDERE
Introduktion
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/52/EF om interoperabilitet mellem elektroniske vejafgiftssystemer i EU trådte i kraft i 2004.
I Direktivets artikel 3 og 4 er det fastlagt, at der skal etableres en europæisk elektronisk vejafgiftstjeneste, herefter kaldet EETS.
I Direktivet er EETS defineret ved et aftalemæssigt regelsæt, der giver samtlige operatører (dvs. den
part, der opkræver vejafgifterne) og udbydere (dvs. den part, der tegner aftale med kunden og leverer
det elektroniske udstyr til køretøjet) mulighed for at levere EETS-tjenesten. Direktivet fastlægger et
sæt tekniske standarder og krav, samt en abonnementsaftale mellem operatøren og kunden eller mellem kunden og udbyderen af tjenesten.
Den europæiske elektroniske vejafgiftstjeneste EETS har således sat rammerne for, hvordan vejafgiftstjenesten i EU skal implementeres.
Procedurer for registrering af EETS-udbydere
EU-Kommissionens beslutning (2009/750/EF) af 6. oktober 2009 opstiller i artikel 3 absolutte krav til
alle potentielle udbydere, som er etableret i Danmark, og som søger registrering i Danmark. Udbydere, der søger registrering i Danmark, skal følge nedenstående procedurer:
a) Udbyderen skal dokumentere, at denne er etableret i Danmark, ved at fremlægge en udskrift fra
Det Centrale Virksomhedsregister.
b) Udbyderen skal dokumentere, at denne er certificeret efter EN ISO 9001 eller tilsvarende.
Ved tilsvarende forstås, at udbyderen skal kunne dokumentere, at det alternative ledelsessystem i
al væsentligt lever op til kravene i EN ISO 9001, f.eks. ved en erklæring fra et af udbyderen uafhængigt certificeringsinstitut, som kan vurdere om ansøgernes ledelsessystem lever op til kravene
i EN ISO 9001.
c) Udbyderen skal godtgøre at være i besiddelse af det tekniske udstyr og den EUoverensstemmelseserklæring eller – attest for dennes interoperabilitetskomponenter, som kræves
i henhold til bilag IV, afsnit 1 i EU-Kommissionsbeslutningen af 6. oktober 2009.
d) Udbyderen skal dokumentere dennes kvalifikationer på området for elektroniske vejafgiftssystemer
eller inden for øvrige relevante områder.
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Dette kan eksempelvis være i form af en oplistning af referencer fra lignende opgaver virksomheden eller enkelte nøglemedarbejdere har udført tidligere, herunder fx:
 Bank- og forsikringsvirksomhed
 Finansielle serviceydelser
 Telekommunikation
 IT-systemer og IT-netværk
e) Udbyderen skal dokumentere, at denne har tilstrækkelig økonomisk og finansiel formåen.
Bevis for den finansielle og økonomiske formåen kan almindeligvis føres ved en eller flere af følgende oplysninger:
 relevante erklæringer fra en bank eller i givet fald bevis for relevant erhvervsansvarsforsikring
 fremlæggelse af virksomhedens balance eller uddrag heraf
 en erklæring om den økonomiske aktørs samlede omsætning og i påkommende tilfælde omsætningen inden for det aktivitetsområde, der er henvist til i dokumentationen under d), i de tre
seneste disponible regnskabsår, afhængigt af hvornår den økonomiske aktør blev etableret eller startede sin virksomhed.
f)

Udbyderen skal vedligeholde en overordnet risikostyringsplan, som revideres mindst hvert andet
år. Dokumentation herfor skal foretages af et uvildigt revisionsfirma med indsigt i risikostyringsplaner og fremsendes til Registermyndigheden.
Risikostyringsplanen kan være udarbejdet i henhold til principperne fastlagt i ISO/IES 27000 family
of standards, ISO/TS 19299:2015 electronic fee collection – security standards eller tilsvarende.

g) Udbyderen skal have et godt omdømme.
Udbyderen er udelukket fra registrering, hvis denne har modtaget en endelig dom for:
 deltagelse i en kriminel organisation som defineret i artikel 2, stk. 1. i Rådets fælles aktion
98/773/RIA
 bestikkelse som defineret i henholdsvis artikel 3 i Rådets retsakt af 26. maj 1997 og artikel 3,
stk. 1, i Rådets fælles aktion 98/742/RIA
 svig som omhandlet i artikel 1 i konventionen om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesse,
 hvidvaskning af penge som defineret i artikel 1 i Rådets direktiv 91/308/EØF af 10. juni 1991
om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af
penge.
Udbyderen kan udelukkes fra registrering, hvis en af de følgende grunde foreligger:
 hvis bo er under konkurs, likvidation, skifte eller tvangsakkord uden for konkurs, som har indstillet deres erhvervsvirksomhed eller befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure fastsat i dansk lovgivning.
 hvis bo er begæret taget under konkursbehandling eller behandling med henblik på likvidation,
skifte eller tvangsakkord uden for konkurs eller enhver tilsvarende behandling, der er fastsat i
dansk lovgivning.
 hvis de, herunder personer, der indgår i bestyrelsen eller den daglige ledelse, ved en retskraftig dom ifølge danske retsforskrifter er dømt for en strafbar handling, der rejser tvivl om den
deres faglige hæderlighed.

2





som ikke har opfyldt sine forpligtelser med hensyn til betaling af bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til retsforskrifterne i Danmark.
som ikke har opfyldt sine forpligtelser med hensyn til betaling af skatter og afgifter i henhold til
retsforskrifterne i Danmark.
som svigagtigt har givet urigtige oplysninger til brug for EETS-registreringen.

Ovenstående kan eksempelvis dokumenteres ved fremlæggelse af udskrift fra SKAT eller en erklæring fra revisor, om at der ikke er verserende sager…
Registrering af EETS-udbydere – Kontakt til myndigheder
Alle potentielle EETS-udbydere, som søger registrering i en medlemsstat, som de er etableret i, skal
være opmærksomme på, at de skal leve op til de krav, som er beskrevet i Kommissionsbeslutningens
artikel 3.
EETS-udbydere, der søger registrering i Danmark, skal kontakte:

Vejdirektoratet
Trafikledelsesafdelingen

vd@vd.dk
Carsten Niebuhrs Gade 49
DK-1577 København V
Tlf.: +45 7244 3333

www.vejdirektoratet.dk
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