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Tema: Peticija Nr. 0639/2010 dėl transporto priemonių tipo patvirtinimo Ispanijoje, 
kurią pateikė Ispanijos pilietė Ramona Plaza Mesón

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėja įsivežė į Ispaniją naudotą automobilį ir skundžiasi, kad Europos lygmeniu 
nereguliuojamas variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimas. Ji teigia, kad Belgijos 
išduotas tipo patvirtinimo sertifikatas Ispanijos valdžios institucijoms pasirodė netinkamas ir 
jai teko jo prašyti Ispanijoje, taigi taip ji turėjo dvigubai išlaidų. Peticijos pateikėja norėtų, kad 
šie sertifikatai galiotų visoje Europoje.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2010 m. spalio 8 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. gruodžio 9 d.

„Peticija

Peticijos pateikėja skundžiasi dėl problemų, su kuriomis ji susidūrė Ispanijoje, registruodama 
variklinę transporto priemonę, jau registruotą Belgijoje daugiau negu prieš 20 metų. Tam, kad 
būtų registruota Ispanijoje, turėjo būti atlikta jos transporto priemonės techninė apžiūra, kuriai 
ji turėjo pateikti tipo patvirtinimo sertifikatą. Tačiau Belgijoje išduotas tipo patvirtinimo 
sertifikatas Ispanijos techninės apžiūros centrui pasirodė netinkamas. Dėl šios priežasties jai 
teko kreiptis į transporto priemonės filialą Ispanijoje su prašymu išduoti naują tipo 
patvirtinimo sertifikatą ir dėl to jos turėta papildomų išlaidų.
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 Be to, peticijos pateikėja skundžiasi tuo, kad buvo reikalaujama atlikti techninę apžiūrą 
Ispanijoje, nors tokia transporto priemonės apžiūra buvo atlikta Belgijoje mažiau negu prieš 6 
mėnesius. 

Pirma, peticijos pateikėja teiraujasi, ar Ispanijos teisės aktai dėl variklinės transporto 
priemonės tipo patvirtinimo taisyklių atitinka ES teisės aktus, atsižvelgiant į tai, kad jie 
priimti anksčiau nei 1986 m., kai Ispanija tapo Europos Bendrijų nare (Karaliaus dekretas 
Nr. 2140/1985) ir, antra, ji pateikia užklausą dėl nepakankamo tipo patvirtinimo sertifikatų 
suderinimo Europos lygmeniu.

Komisijos pastabos

2007 m. vasario 14 d. Komisijos Aiškinamajame komunikate dėl motorinių transporto 
priemonių, kurių kilmės šalis yra kita valstybė narė, registravimo tvarkos (SE|C(2007) 169 
galutinis) pateikiamos gairės dėl Europos teisės aktų principų, kurie taikomi registruojant 
nepatvirtinto EB tipo variklines transporto priemones, anksčiau registruotas kitoje valstybėje 
narėje, ypač poreikiui stebėti, kaip laikomasi laisvo prekių judėjimo principo, įtvirtinto 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 34 ir 36 straipsniuose.

Išdėstant variklinių transporto priemonių registravimo reikalavimus, Komunikate nustatyta, 
kad vienas iš dokumentų, kurį reikia pateikti, yra tipo patvirtinimo sertifikatas.

Peticijos pateikėja pateikė nacionalinį atitikties sertifikatą, kurio, skirtingai nuo EB atitikties 
sertifikato, nacionalinės valdžios institucijos automatiškai nepripažįsta. Nacionalinis tipo 
patvirtinimo sertifikatas galioja tik toje šalyje, kurioje jis buvo išduotas, ir nesudaro kliūčių 
paskirties šaliai prieš registruojant variklinę transporto priemonę reikalauti, jei reikia, 
papildomų techninių patikrinimų arba sertifikatų.

Remiantis 2010 m. vasario 17 d. Kastilijos ir Leono tarybos (isp. Junta de Castilla y León) 
laišku, pridėtu prie peticijos, paaiškėjo, kad Ispanijos valdžios institucijos reikalavo naujo 
sertifikato, nes Belgijoje išduotame sertifikate trūko tam tikrų duomenų, kurie šių institucijų 
buvo laikomi būtinais. Vis dėlto, jos nereikalavo papildomų apžiūrų. Taigi ši praktika galėtų 
būti laikoma proporcinga.

Dėl techninės apžiūros 2009 m. gegužės 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
2009/40/EB dėl motorinių transporto priemonių ir jų priekabų techninės apžiūros nustatyta, 
kad „kiekvienoje valstybėje narėje registruotoms motorinėms transporto priemonėms ir jų 
priekaboms bei puspriekabėms turi būti periodiškai atliekama techninė apžiūra, laikantis šios 
direktyvos reikalavimų“. Transporto priemonių, kurių atliekama techninė apžiūra, kategorijos 
pateikiamos šios direktyvos I ir II prieduose.1 Vis dėlto, atrodo, kad peticijos pateikėjos 
transporto priemonei ši direktyva netaikoma. 

Paskirties šalies valdžios institucijos gali reikalauti, kad būtų atliekama nauja variklinės 
transporto priemonės techninė apžiūra, jei, be kita ko, ta apžiūra nesidubliuoja su kilmės 
šalyje jau atliktomis apžiūromis ir jei laikas atlikti toje šalyje nustatytą privalomą periodinę 

                                               
1 OL L 141, 2009 6 6, p. 12–28.
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apžiūrą.

Remiantis peticijos pateikėjos suteikta informacija, nėra aišku, ar Ispanijoje atliktas techninės 
apžiūros patikrinimas nors kiek skyrėsi nuo atliktojo Belgijoje.
Minėdama taikytinus Ispanijos teisės aktus, peticijos pateikėja remiasi Karaliaus dekretu 
Nr. 2140/1985, kuris iš tikrųjų priimtas anksčiau nei Ispanija tapo Europos Bendrijų nare. Vis 
dėlto, šis karaliaus dekretas du kartus buvo iš dalies pakeistas. Visų pirma Karaliaus dekretu 
Nr. 1528/1988, kuriuo iš dalies keičiamas Karaliaus dekreto Nr. 2140/1985 11 straipsnis, 
kuriame nustatytos taisyklės dėl variklinių transporto priemonių ir priekabų bei jų dalių tipo 
patvirtinimo1; ir Karaliaus dekretu Nr. 1204/1999, kuriuo iš dalies keičiamas Karaliaus 
dekretas Nr. 2140/1985.2 Atrodo, kad šie teisės aktai nepažeidžia ES taisyklių, taikytinų 
transporto priemonių, anksčiau registruotų kitoje valstybėje narėje, tipo patvirtinimo ir 
registravimo tvarkai.

Atsižvelgiant į tariamą „tipo patvirtinimo sertifikatų suderinimo Europos lygmeniu trūkumą“, 
pabrėžtina, kad Tarybos direktyvoje 92/53/EEB, iš dalies keičiančioje pagrindų Direktyvą 
70/156/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių naujų motorinių transporto 
priemonių ir jų priekabų tipo patvirtinimą, buvo priimta Bendrijos tipo patvirtinimo sistema 
Europos Sąjungoje, siekiant užtikrinti laisvą prekių judėjimą automobilių pramonės 
sektoriuje. Pirmiausia atsižvelgta į M1

3 kategorijos transporto priemones.

Neseniai Pagrindų direktyva 70/156/EEB buvo panaikinta ir pakeista 2007 m. rugsėjo 5 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/46/EB, nustatanti naujų motorinių transporto 
priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto priemonėms skirtų sistemų, sudėtinių dalių ir 
atskirų techninių mazgų patvirtinimo pagrindus. Naujojoje pagrindų direktyvoje tipo 
patvirtinimo sistema buvo išplėsta ir apima visų kategorijų transporto priemones.

Konkrečiai tai reiškia, kad visiems naujiems lengviesiems automobiliams, naudojamiems ES 
valstybėse narėse nuo 1998 m. sausio 1 d., taikomi ES teisės aktai dėl tipo patvirtinimo. 

Kai kalbama apie naudotas transporto priemones, būtent tokias kaip ši variklinė transporto 
priemonė, kuri yra senesnė negu 20 metų, reikia laikytis Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 34–36 straipsniuose išdėstyto laisvo prekių judėjimo principo. Tai visų pirma reiškia, 
kad valstybėms narėms nustatant tipo patvirtinimo sertifikatų pripažinimo procedūrą, 
nesusijusią su Direktyva 2007/46/EB, reikia tinkamai laikytis proporcingumo, abipusio 
pripažinimo ir nediskriminavimo principų. Dėl išsamesnės informacijos peticijos pateikėjai 
siūloma perskaityti 2007 m. vasario 14 d. Komisijos Aiškinamąjį komunikatą dėl motorinių 
                                               
1 Gruodžio 16 d. Karaliaus dekretas Nr. 1528/1988, kuriuo iš dalies keičiamas Karaliaus dekreto Nr. 2140/1985, 
kuriuo nustatomi sausumos kelių transporto priemonių, priekabų ir puspriekabių tipo, taip pat minėtų transporto 
priemonių dalių ir detalių patvirtinimo standartai, 11 straipsnis.

2 Liepos 9 d. Karaliaus dekretas Nr. 1204/1999, kuriuo iš dalies keičiamas spalio 9 d. Karaliaus dekretas 
Nr. 2140/1985, kuriuo nustatomi sausumos kelių transporto priemonių, priekabų ir puspriekabių tipo, taip pat 
minėtų transporto priemonių dalių ir detalių patvirtinimo standartai.

3 Transporto priemonės, skirtos keleiviams vežti, kuriose, be vairuotojo, yra ne daugiau kaip aštuonios vietos.
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transporto priemonių, kurių kilmės šalis yra kita valstybė narė, registravimo tvarkos 
(SEC(2007) 169 galutinis).

Išvada

Komisija mano, kad dėl atvejo, dėl kurio skundžiasi peticijos pateikėja, nekyla jokių 
problemų, susijusių su ES teisės aktų laikymusi. Kadangi trūksta išsamesnės informacijos, 
ypač dėl Ispanijoje atliktos techninės apžiūros, atrodo, kad Ispanija laikėsi ES teisės aktuose 
nustatytų įsipareigojimų.

Europos lygmeniu naujų variklinių transporto priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto 
priemonėms skirtų sistemų, sudėtinių dalių ir atskirų techninių mazgų patvirtinimo sistema, ją 
taikant visų kategorijų transporto priemonėms, nustatyta Direktyvoje 2007/46/EB. Naudotų 
variklinių transporto priemonių atveju taikomas Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 34–
36 straipsniuose įtvirtintas laisvo prekių judėjimo principas.

Pagaliau pažymėtina, kad Ispanijos teisės aktai dėl variklinių transporto priemonių, anksčiau 
registruotų kitose valstybėse narėse, tipo patvirtinimo ir registravimo veikiausiai atitinka ES 
teisės aktus.“


