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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0639/2010, ko iesniedza Spānijas valstspiederīgā Plaza Mesón, 
par transportlīdzekļa tipa apstiprinājumu Spānijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja, kas Spānijā importējusi lietotu transportlīdzekli, iebilst, ka Eiropas 
līmenī neeksistē transportlīdzekļu tipa apstiprinājuma noteikumi. Viņa norāda, ka Spānijas 
varas iestādes attiekušās pieņemt Beļģijas tipa apstiprinājuma sertifikātu, pieprasot viņai 
pieteikties Spānijas tipa apstiprinājumam, kas divkāršo viņas izdevumus. Lūgumraksta 
iesniedzēja aicina šādus sertifikātus atzīt par derīgiem visā Eiropā.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2010. gada 8. oktobrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 9. decembrī

Lūgumraksts

Lūgumraksta iesniedzēja sūdzas par problēmām saistībā ar Beļģijā vairāk kā pirms 20 gadiem 
reģistrēta transportlīdzekļa reģistrēšanu Spānijā. Lai Spānijā reģistrētu minēto 
transportlīdzekli, tam bija jāveic tehniskā apskate, pirms tās uzrādot transportlīdzekļa tipa 
apstiprinājuma sertifikātu. Taču Spānijas tehniskas apskates darbinieki neatzina Beļģijā izdoto 
tipa apstiprinājuma sertifikātu. Tāpēc viņai minētā transportlīdzekļa ražotāja Spānijas filiālē 
vajadzēja pieprasīt jaunu sertifikātu, kas radīja papildizdevumus.

Lūgumraksta iesniedzēja sūdzas arī par to, ka Spānijā pieprasīts veikt transportlīdzekļa 
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tehnisko apskati, lai gan Beļģijā šim transportlīdzeklim šāda apskate veikta tikai pirms 
6 mēnešiem.

Pirmkārt, lūgumraksta iesniedzēja vēlas zināt, vai Spānijas noteikumi attiecībā uz 
transportlīdzekļu tipa apstiprinājumu, kas pieņemti pirms Spānijas pievienošanās Eiropas 
Kopienām 1986. gadā (Karaļa dekrēts 2140/1985), atbilst Eiropas tiesību aktu noteikumiem, 
un, otrkārt, viņa vēlas noskaidrot, vai tipa apstiprinājuma sertifikāti Eiropas līmenī ir nepilnīgi 
saskaņoti.

Komisijas apsvērumi

Komisijas 2007. gada 14. februāra Skaidrojošajā paziņojumā par procedūrām to mehānisko 
transportlīdzekļu reģistrācijai, kuru izcelsmes valsts ir citā dalībvalstī (SEC(2007) 169 galīgā 
redakcija) sniegtas norādes par to, kādi Eiropas tiesību aktu principi jāpiemēro, reģistrējot 
transportlīdzekļus, kuriem nav EK tipa apstiprinājuma un kas jau reģistrēti citā dalībvalstī; jo 
īpaši uzsvērts, ka jāievēro Līguma par Eiropas Savienības darbību 34. un 36. pantā noteiktais 
preču brīvas aprites pamatprincips.

Minētajā paziņojumā, skaidrojot transportlīdzekļu reģistrācijas prasības, noteikts, ka 
iesniedzamo dokumentu skaitā jābūt tipa apstiprinājuma sertifikātam.

Lūgumraksta iesniedzēja uzrādījusi valsts atbilstības sertifikātu, kuru — pretēji EK atbilstības 
sertifikātam — valsts iestādes neatzīst automātiski. Valsts atbilstības sertifikāts ir derīgs tikai 
tajā valstī, kurā tas izdots, un valsts, kurā transportlīdzeklis ievests, pirms transportlīdzekļa 
reģistrēšanas, ja vajadzīgs, var pieprasīt papildu pārbaudes vai sertifikātus.

No lūgumrakstam pievienotās Junta de Castilla y León 2010. gada 17. februāra vēstules var 
secināt, ka Spānijas varas iestādes pieprasījušas jaunu sertifikātu, jo Beļģijā izdotajā 
sertifikātā nav iekļauta konkrēta informācija, kuru šīs iestādes uzskatīja par svarīgu. Tomēr 
minētās iestādes nav pieprasījušas veikt papildu pārbaudes. Šāda prakse varētu šķist 
proporcionāla.

Attiecībā uz tehniskajām apskatēm Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 6. maija 
Direktīvā 2009/40/EK par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju tehniskajām apskatēm 
noteikts, ka „katrā dalībvalstī tajā reģistrētajiem mehāniskajiem transportlīdzekļiem un to 
piekabēm un puspiekabēm periodiski veic tehniskās apskates saskaņā ar šo direktīvu”.
Pārbaudāmo transportlīdzekļu kategorijas uzskaitītas minētās direktīvas I un II pielikumā1.
Taču šķiet, ka attiecībā uz lūgumraksta iesniedzējas transportlīdzekli šo direktīvu nepiemēro.

Valsts, kurā transportlīdzeklis ievests, varas iestādes var pieprasīt veikt jaunu 
transportlīdzekļa tehnisko apskati, ja cita starpā tā nedublē jebkādas izcelsmes valstī jau 
veiktas pārbaudes un ja šajā valstī veiktā pārbaude ir veikta pienācīgi.

No lūgumrakstā sniegtās informācijas nav skaidrs, vai Spānijas tehniskajā apskatē pārbauda 
elementus, kurus nepārbauda Beļģijā.

                                               
1 OV L 141, 30.4.2004., 12.–28. lpp.
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Attiecībā uz Spānijas piemērojamiem tiesību aktiem lūgumraksta iesniedzēja minējusi Karaļa 
dekrētu Nr. 2140/1985, kas tiešām pieņemts pirms Spānijas pievienošanās Eiropas Kopienām.
Taču šajā Karaļa dekrētā divreiz ir izdarīti grozījumi. Proti, ar Karaļa dekrētu 1528/1988 
grozīts Karaļa dekrēta Nr. 2140/1985 11. pants, ar ko paredz mehānisko transportlīdzekļu un 
to piekabju tipa apstiprināšanas noteikumus1; kā arī ar Karaļa dekrētu Nr. 1204/1999 grozīts 
Karaļa dekrēts Nr. 2140/19852. Nešķiet, ka šajos tiesību aktos pārkāpti Eiropas noteikumi, ko 
piemēro transportlīdzekļa tipa apstiprināšanai vai iepriekš citā dalībvalstī reģistrēta 
transportlīdzekļa reģistrācijai.

Attiecībā uz apgalvojumu, ka „tipa apstiprināšanas sertifikāti nav saskaņoti Eiropas līmenī”, 
jāuzsver, ka Padomes Direktīva 92/53/EEK, ar ko groza Pamatdirektīvu 70/156/EEK par 
dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz jaunu mehānisko transportlīdzekļu un to 
piekabju tipa apstiprinājumu Eiropas Savienībā ieviesa Kopienas tipa apstiprināšanas sistēmu, 
lai panāktu preču brīvu apriti autobūves nozarē. Pirmajā posmā šo sistēmu piemēroja M1
kategorijas transportlīdzekļiem3.

Nesen Pamatdirektīva 70/156/EEK tika atcelta, un to aizstāja ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2007. gada 5. septembra Direktīvu 2007/46/EK, ar ko izveido sistēmu jaunu 
mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju, kā arī tādiem transportlīdzekļiem paredzētu 
sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku vienību apstiprināšanai. Ar jauno Pamatdirektīvu 
tipa apstiprināšanas sistēma attiecās uz visām transportlīdzekļu kategorijām.

Konkrēti tas nozīmē, ka visu jaunu pasažieru pārvadāšanai paredzētu automobiļu, kas nodoti 
ekspluatācijā no 1998. gada 1. janvāra, tipa apstiprināšanai jāpiemēro Eiropas tiesību aktos 
noteiktās prasības.

Tā kā šajā gadījumā ir runa ar lietotu transportlīdzekli, jo minētais transportlīdzeklis ir vairāk 
kā 20 gadus vecs, jāievēro LESD 34. un 36. pantā noteiktais preču brīvas aprites princips.
Proti, tas nozīmē, ka dalībvalstīm, izveidojot Direktīvas 2007/46/EK darbības jomā 
neiekļautas tipa apstiprināšanas sertifikāta atzīšanas procedūras, pienācīgi jāievēro 
proporcionalitātes, savstarpējas atzīšanas un nediskriminācijas principi. Lai iegūtu konkrētu 
informāciju, lūgumraksta iesniedzējai būtu vēlams izlasīt Komisijas 2007. gada 14. marta 
Skaidrojošo paziņojumu par procedūrām to mehānisko transportlīdzekļu reģistrācijai, kuru 
izcelsmes valsts ir citā dalībvalstī (SEC(2007) 169 galīgā redakcija).

Secinājumi

Komisija uzskata, ka lietā, par ko sūdzas lūgumraksta iesniedzēja, nav novērojamas 
neatbilstības Eiropas tiesību aktu noteikumiem. Tā kā nav pieejama konkrētāka informācija, 
                                               
1 1988. gada 16. decembra Karaļa dekrēts Nr. 1528/1988, ar ko groza 11. pantu 1985. gada 9. oktobra Karaļa 
dekrētā Nr. 2140/1985, ar kuru paredz noteikumus mehānisko transportlīdzekļu, piekabju un puspiekabju, kā arī 
šādu transportlīdzekļu rezerves daļu un sastāvdaļu tipa apstiprināšanai.

2 1999. gada 9. jūlija Karaļa dekrēts Nr. 1204/1999, ar ko groza 1985. gada 9. oktobra Karaļa dekrētu 
Nr. 2140/1985, ar kuru paredz noteikumus mehānisko transportlīdzekļu, piekabju un puspiekabju, kā arī šādu 
transportlīdzekļu rezerves daļu un sastāvdaļu tipa apstiprināšanai.
3 Pasažieru pārvadāšanai paredzēti transportlīdzekļi, kuros papildus vadītāja sēdeklim ir ne vairāk par astoņiem 
sēdekļiem.
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jo īpaši par Spānijā veikto tehnisko apskati, šķiet, ka Spānija ir ievērojusi Eiropas tiesību 
aktos noteiktos pienākumus.

Eiropas līmenī Direktīva 2007/46/EK izveido sistēmu jaunu mehānisko transportlīdzekļu un 
to piekabju, kā arī tādiem transportlīdzekļiem paredzētu sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu 
tehnisku vienību apstiprināšanai, attiecinot šo sistēmu uz visu kategoriju transportlīdzekļiem.
Attiecībā uz lietotiem transportlīdzekļiem jāpiemēro LEDS 34. līdz 36. pantā noteiktais preču 
brīvas aprites princips.

Visbeidzot, jānorāda, ka Spānijas tiesību aktos, kas regulē transportlīdzekļa tipa 
apstiprināšanas vai iepriekš citā dalībvalstī reģistrēta transportlīdzekļa reģistrācijas 
procedūras, šķiet, ievēroti Eiropas tiesību aktu noteikumi.


