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Tárgy : Ramona Plaza Mesón, spanyol állampolgár által benyújtott 0639/2010. számú 
petíció a járművek típusjóváhagyásáról Spanyolországban

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója, aki használt gépjárművet hozott be Spanyolországba, kifogásolja a 
gépjárművek típusjóváhagyására vonatkozó jogszabályok európai szinten való 
egységesítésének hiányát, tekintettel arra, hogy a spanyol hatóságok nem fogadták el a belga 
típusbizonyítványt, így Spanyolországban újat kellett igényelnie, ami kétszeres költséget 
eredményezett. Kéri, hogy a típusbizonyítványok európai szinten legyenek érvényesek.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2010. október 8. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. december 9.

A petíció

A petíció benyújtója azon problémákat panaszolja, amelyeket Spanyolországban tapasztalt 
egy – Belgiumban több mint 20 éve nyilvántartásba vett – gépjármű nyilvántartásba vétele 
során. Ahhoz, hogy gépjárművét Spanyolországban nyilvántartásba vegyék, a gépjárműnek 
műszaki vizsgálaton kellett átesnie, ahol is a petíció benyújtójának típusjóváhagyási 
bizonyítványt kellett bemutatnia. A Belgiumban kiadott típusjóváhagyási bizonyítványt 
azonban a spanyol műszaki vizsgálat során nem fogadták el. A petíció benyújtójának ezért a 
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gyártó spanyolországi kirendeltségénél újat kellett kérnie, ami további költségekkel járt.

 A petíció benyújtója azt is panaszolja, hogy Spanyolországban műszaki vizsgálatot is kellett 
végeztetni, annak ellenére, hogy a gépjármű ilyen vizsgálaton Belgiumban kevesebb mint hat 
hónappal korábban átesett. 

A petíció benyújtója először is azt kívánja megtudni, hogy a gépjárművek típusjóváhagyására 
vonatkozó szabályokról szóló spanyol jogszabály megfelel-e az európai jogszabályoknak,
mivel az Spanyolországnak az Európai Közösségekhez 1986-ban történt csatlakozása előtt 
lépett hatályba (a 2140/1985. sz. királyi rendelet), másodsorban pedig a típusjóváhagyási 
bizonyítványok európai szintű összehangolásának hiányáról kér tájékoztatást.

A Bizottság észrevételei

A Bizottságnak a másik tagállamból származó gépjárművek nyilvántartási eljárásáról szóló, 
2007. február 14-i értelmező közleménye (SEC(2007) 169 végleges) némi iránymutatással 
szolgál az európai jogból eredő és a korában másik tagállamban nyilvántartásba vett, EK-
típusjóváhagyással nem rendelkező gépjárművekre alkalmazandó elvekre, és különösen az 
Európai Unió működéséről szóló szerződés 34–36. cikkében szereplő, az áruk szabad 
mozgása elve betartásának szükségességére vonatkozóan.

A közlemény – a gépjárművek nyilvántartásba vételére vonatkozó követelmények kifejtésekor 
– meghatározza, hogy az egyik benyújtandó dokumentum a típusjóváhagyási bizonyítvány.

A petíció benyújtója nemzeti megfelelőségi igazolást nyújtott be, amelyet – az EK
megfelelőségi igazolásoktól eltérően – a nemzeti hatóságok nem ismernek el automatikusan. 
A nemzeti típusjóváhagyási bizonyítvány csak a kiállításának helye szerinti országban 
érvényes, és nem akadályozza meg a rendeltetési országot abban, hogy – szükség esetén –
további műszaki ellenőrzések elvégzését vagy bizonyítványok bemutatását írja elő a gépjármű 
nyilvántartásba vételét megelőzően.

A Junta de Castilla y León 2010. február 17- leveléből kitűnik, hogy a spanyol hatóságok új 
bizonyítványt kértek, mivel a Belgiumban kiállított bizonyítványban nem szerepeltek az e 
hatóságok által szükségesnek tartott adatok. A hatóságok azonban nem követeltek meg 
további vizsgálatokat. Ez a gyakorlat arányosnak tekinthető.

A műszaki vizsgálatok tekintetében a gépjárművek és pótkocsijuk időszakos műszaki 
vizsgálatáról szóló, 2009. május 6-i 2009/40/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 
kimondja, hogy „Minden tagállamban az ott nyilvántartásba vett gépjárműveket, azok 
pótkocsijait és félpótkocsijait ennek az irányelvnek megfelelően rendszeres időszakos 
műszaki vizsgálatnak kell alávetni”. Az e kötelezettséggel érintett jármű-kategóriákat az 
irányelv I. és II. melléklete tartalmazza.1 Úgy tűnik azonban, hogy a petíció benyújtójának 
járműve nem tartozik az említett irányelv hatálya alá. 

A rendeltetési ország hatóságai – többek között – akkor írhatják elő, hogy a gépjármű új 

                                               
1 HL L 141., 2009.6.6., 12–28. o.
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műszaki vizsgálaton essen át, ha a vizsgálat nem olyan vizsgálat megismétlése, amelyet a 
származási országban már elvégeztek, valamint ha az említett országban kötelező időszakos 
vizsgálat éppen időszerű.

A petíció benyújtója által szolgáltatott információkból nem derül ki, hogy a spanyol műszaki 
vizsgálatban szerepelt-e a belgiumi vizsgálat keretében ellenőrzöttől eltérő tényező.

Az alkalmazandó spanyol jogszabályt illetően a petíció benyújtója a 2140/1985. sz. királyi 
rendeletre hivatkozik, amely valóban Spanyolország Európai Közösségekhez való 
csatlakozásának időpontja előtt lépett hatályba. Ezt a királyi rendeletet azonban kétszer 
módosították. Jelesül a 2140/1985. sz. királyi rendelet 11. cikkének módosításáról szóló 
1528/1988. sz. királyi rendelettel, amely a gépjárművek, pótkocsijaik, valamint alkatrészeik 
típusjóváhagyására vonatkozó szabályokat állapítja meg1; valamint a 2140/1985. sz. királyi 
rendelet módosításáról szóló 1204/1999. sz. királyi rendelettel2. Úgy tűnik, hogy ez a rendelet 
nem sérti a korábban valamely másik tagállamban nyilvántartásba vett járművek 
típusjóváhagyására és nyilvántartásba vételére alkalmazandó európai szabályokat.

A „típusjóváhagyási bizonyítványok európai szintű összehangolásának” állítólagos „hiánya” 
tekintetében hangsúlyozni kell, hogy a gépjárművek és pótkocsijaik típusjóváhagyására 
vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 70/156/EGK tanácsi irányelv 
módosításáról szóló 92/53/EGK tanácsi irányelv a gépjárműiparban az áruk szabad 
mozgásának megvalósítása céljából közösségi típusjóváhagyási rendszert vezetett be az 
Európai Unióban. Ez első lépésben az M1

3 járműveket érintette.

Nemrégiben helyezték hatályon kívül a 70/156/EGK keretirányelvet és annak helyébe a 
gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkatrészeinek és 
önálló műszaki egységeinek jóváhagyásáról szóló, 2007. szeptember 5-i 2007/46/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv lépett. Az új keretirányelvvel a típusjóváhagyási rendszert 
valamennyi járműkategóriára kiterjesztették.

Ez közelebbről azt jelenti, hogy az uniós tagállamokban 1998. január 1-jétől forgalomba 
állított valamennyi új személyautó megfelel a típusjóváhagyásról szóló európai 
jogszabályoknak. 

A használt járműveket illetően – amint az a jelen ügyben szereplő gépjármű esetében is 
fennáll, hiszen az több mint 20 éves – az EUMSz. 34–36. cikkében szereplő, az áruk szabad 
mozgására vonatkozó elvet kell betartani. Ez különösen azt jelenti, hogy az arányosság, a 
kölcsönös elismerés és a megkülönböztetésmentesség elveit megfelelően be kell tartani akkor, 
                                               
1 A 2140/1985. sz. királyi rendelet 11. cikkének módosításáról, valamint a gépjárművek, pótkocsijaik és 
félpótkocsijaik, továbbá alkatrészeik és tartozékaik típusjóváhagyására vonatkozó szabályok megállapításáról 
szóló, 1988. december 16-i 1528/1988. sz. királyi rendelet.

2 Az 1985. október 9-i 2140/1985. sz. királyi rendelet módosításáról, valamint a gépjárművek, pótkocsijaik és 
félpótkocsijaik, továbbá alkatrészeik és tartozékaik típusjóváhagyására vonatkozó szabályok megállapításáról 
szóló, 1999. július 9-i 1204/1999. sz. királyi rendelet.

3 A személyszállításra használt járművek, amelyek a vezetőülésen kívül legfeljebb nyolc ülőhellyel rendelkeznek.



PE454.622v01-00 4/4 CM\851846HU.doc

HU

ha a tagállamok a 2007/46/EK irányelv hatálya alá nem tartozó típusjóváhagyási 
bizonyítványok elismerésére irányuló eljárást hoznak létre. A petíció benyújtóját arra kérik, 
hogy további információkhoz olvassa el a Bizottságnak a másik tagállamból származó 
gépjárművek nyilvántartási eljárásáról szóló, 2007. február 14-i értelmező közleményét 
(SEC(2007) 169 végleges).

Következtetés

A Bizottság úgy véli, hogy a petíció benyújtója által panaszolt eset nem vet fel problémákat 
az európai jognak való megfelelést illetően. Konkrétabb – és különösen a Spanyolországban 
elvégzett műszaki vizsgálatra vonatkozó – információk hiányában úgy tűnik, hogy 
Spanyolország betartotta az európai jogból eredő kötelezettségeit.

Európai szinten a 2007/46/EK irányelv hozza létre az új gépjárművek és pótkocsijaik, 
valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkatrészeinek és önálló műszaki egységeinek 
jóváhagyására vonatkozó keretet és terjeszti ki a típusjóváhagyási rendszert valamennyi 
járműkategóriára. A használt gépjárművek esetében az EUMSz. 34–36. cikkében szereplő, az 
áruk szabad mozgására vonatkozó elvet kell alkalmazni.

Végül meg kell jegyezni, hogy úgy tűnik, hogy a korábban valamely más tagállamban 
nyilvántartásba vett gépjárművek típusjóváhagyásáról és nyilvántartásba vételéről szóló 
spanyol jogszabályok megfelelnek az európai jognak.


