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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0639/2010 af Ramona Plaza Mesón, spansk statsborger, om 
typegodkendelse af køretøjer i Spanien

1. Sammendrag

Andrageren, som har importeret et brugt køretøj til Spanien, protesterer mod manglende 
europæiske bestemmelser for typegodkendelse af køretøjer. Hun oplyser, at de spanske 
myndigheder nægtede at acceptere det belgiske certifikat for typegodkendelsen og krævede, at 
hun skulle ansøge om et certifikat i Spanien, hvilket var dobbelt så dyrt. Andrageren anmoder 
om, at sådanne certifikater skal godkendes som gyldige i hele Europa.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 8. oktober 2010).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 9. december 2010.

"Andragendet

Andrageren klager over de problemer, hun har oplevet i Spanien i forbindelse med 
indregistrering af en bil, som blev indregistreret i Belgien for over 20 år siden. Bilen skulle 
for at kunne indregistreres i Spanien gennemgå et teknisk eftersyn, og hun skulle til dette 
formål fremlægge et typegodkendelsescertifikat. Imidlertid accepterede det spanske bilsyn 
ikke det i Belgien udstedte typegodkendelsescertifikat. Hun måtte derfor rekvirere et nyt hos 
køretøjets afdeling i Spanien, hvilket medførte yderligere omkostninger.
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Andrageren klager også over, at man krævede en teknisk kontrol i Spanien, selv om bilen 
havde undergået en sådan kontrol i Belgien mindre end seks måneder forinden.

Andrageren spørger for det første, om den spanske lovgivning om regler for typegodkendelse 
af biler er i overensstemmelse med EU-lovgivningen, eftersom den stammer fra tiden før 
Spaniens tiltrædelse af De Europæiske Fællesskaber i 1986 (kongeligt dekret 2140/1985), og 
for det andet spørger hun om den manglende harmonisering af typegodkendelsescertifikater 
på europæisk niveau.

Kommissionens bemærkninger

Kommissionens fortolkende meddelelse om registrering af motorkøretøjer fra en anden 
medlemsstat af 14. februar 2007 (SEK(2007)0169) indeholder vejledning om de principper, 
der følger af EU-lovgivningen, og gælder for registrering af ikke EF-typegodkendte 
motorkøretøjer, som tidligere har været indregistreret i en anden medlemsstat, navnlig 
overholdelse af principperne om varernes frie bevægelighed, som er fastsat i artikel 34-36 i 
traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

Det fastslås i meddelelsen i forbindelse med forklaringen af kravene for registrering af 
motorkøretøjer, at et af de dokumenter, der skal fremsendes, skal være 
typegodkendelsescertifikatet.

Andrageren fremlagde en national typeattest, som ikke automatisk anerkendes af nationale 
myndigheder, til forskel fra EF-typeattester. Et nationalt typegodkendelsescertifikat er kun 
gyldigt i det land, hvor det er udstedt, og det forhindrer ikke destinationslandet i om 
nødvendigt at kræve supplerende tekniske undersøgelser eller certifikater, før et motorkøretøj 
kan indregistreres.

Det fremgår af brevet af 17. februar 2010 fra Junta de Castilla y León, som er vedlagt 
andragendet, at de spanske myndigheder krævede et nyt certifikat, fordi det i Belgien udstedte 
certifikat ikke indeholdt visse oplysninger, som disse myndigheder anså for nødvendige. De 
krævede dog ikke supplerende test. Denne praksis anses for rimelig.

Hvad angår det tekniske bilsyn, fastsættes det i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2009/40/EF af 6. maj 2009 om teknisk kontrol med motorkøretøjer og påhængskøretøjer 
dertil, at "i hver medlemsstat skal motordrevne køretøjer, der er registreret i denne 
medlemsstat, samt påhængsvogne og sættevogne til disse køretøjer underkastes en periodisk 
teknisk kontrol i overensstemmelse med dette direktiv". De køretøjskategorier, der er 
underlagt denne forpligtelse, er angivet i direktivets bilag I og II1. Det ser dog ud til, at 
andragerens køretøj ikke er omfattet af dette direktiv.

Myndighederne i destinationslandet kan kræve, at køretøjet gennemgår en ny teknisk kontrol, 
hvis bl.a. den pågældende kontrol ikke er en gentagelse af eventuelle kontroller, som allerede 
er gennemført i hjemlandet, og hvis det er tid for den obligatoriske periodiske tekniske kontrol 
i det pågældende land.

                                               
1 EUT L 141 af 6.6.2009, s. 12-28.
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Ud fra de oplysninger, der er tilvejebragt af andrageren, er det uklart, om den spanske 
tekniske kontrol omfattede andre elementer end dem, der blev kontrolleret i Belgien.

Med hensyn til den gældende spanske lovgivning henviser andrageren til kongeligt dekret 
2140/1985, som ganske rigtigt stammer fra tiden før Spaniens tiltrædelse af De Europæiske 
Fællesskaber. Dette kongelige dekret er imidlertid blevet ændret to gange, nemlig med 
kongeligt dekret 1528/1988 om ændring af artikel 11 i kongeligt dekret 2140/19851, som 
fastsætter regler om typegodkendelse af motorkøretøjer og anhængere hertil samt deres 
komponenter, og med kongeligt dekret 1204/1999 om ændring af kongeligt dekret 
21040/19852. Denne lovgivning er ikke i strid med de gældende EU-regler for 
typegodkendelse og indregistrering af køretøjer, som tidligere har været indregistreret i en 
anden medlemsstat.

Med hensyn til den påståede "manglende harmonisering af typegodkendelsescertifikater på 
europæisk niveau" skal det understreges, at Rådets direktiv 92/53/EØF af 18. juni 1992 om 
ændring af direktiv 70/156/EØF om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om 
godkendelse af motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil har indført et fælles 
typegodkendelsessystem i EU med henblik på at opnå varernes frie bevægelighed inden for 
automobilsektoren. Dette omfatter i første omgang køretøjer i kategori M1

3.

For nylig er rammedirektiv 70/156/EØF blevet ophævet og erstattet af 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. Med det nye rammedirektiv er 
typegodkendelsessystemet blevet udvidet til at omfatte alle kategorier af køretøjer.

Konkret betyder det, at alle nye personbiler, som tages i brug i EU-medlemsstaterne fra 1. 
januar 1998, opfylder EU-lovgivningen om typegodkendelse.

Hvad angår brugte biler, hvilket er tilfældet for den aktuelle bil, eftersom den er over 20 år 
gammel, skal princippet om varernes frie bevægelighed i artikel 34-36 TEUF overholdes.
Dette betyder navnlig, at principperne om proportionalitet, gensidig anerkendelse og
ligebehandling skal overholdes, når medlemsstaterne indfører procedurer for anerkendelse af 
typegodkendelsescertifikater, som ikke er omfattet af direktiv 2007/46/EF. Andrageren 
opfordres til at læse Kommissionens fortolkende meddelelse om registrering af
motorkøretøjer fra en anden medlemsstat af 14. februar 2007 (SEK(2007)0169) for mere 
detaljerede oplysninger.

Konklusion

Kommissionen mener ikke, at den sag, som andrageren klager over, rejser problemer med 
                                               
1 Kongeligt dekret 1528/1988 af 16. december om ændring af artikel 11 i det kongelige dekret 2140/1985 om 
fastsættelse af reglerne for godkendelse af former for køretøjer, trailere og anhængere såvel som reglerne for dele 
og tilbehør til de nævnte køretøjer.
2 Kongeligt dekret 1204/1999 af 9. juli om ændring af kongeligt dekret 2140/1985 af 9. oktober om fastsættelse 
af reglerne for godkendelse af former for køretøjer, trailere og anhængere såvel som reglerne for dele og tilbehør 
til de nævnte køretøjer.
3 Køretøjer, der anvendes til personbefordring og har flere end otte siddepladser ud over førerens plads.
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hensyn til overholdelsen af EU-lovgivningen. Da der ikke foreligger mere konkrete 
oplysninger, navnlig om den tekniske kontrol, der er gennemført i Spanien, ser det ud til, at 
Spanien har overholdt de forpligtelser, der følger af EU-lovgivningen.

På europæisk niveau fastsætter direktiv 2007/46/EF en ramme for godkendelse af 
motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt af systemer, komponenter og separate 
tekniske enheder til sådanne køretøjer og udvider typegodkendelsessystemet til alle kategorier 
af køretøjer. Hvad angår brugte biler, gælder princippet om varernes frie bevægelighed i 
artikel 34-36 TEUF.

Endelig skal det bemærkes, at den spanske lovgivning for typegodkendelse og indregistrering 
af køretøjer, som tidligere har været indregistreret i en anden medlemsstat, lader til at være i 
overensstemmelse med EU-lovgivningen."


