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Betreft: Verzoekschrift 0639/2010, ingediend door Ramona Plaza Mesón (Spaanse 
nationaliteit), over de homologatie van een voertuig in Spanje

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster heeft een tweedehands wagen ingevoerd in Spanje en beklaagt zich over het gebrek 
aan erkenning binnen Europa van de regelgeving voor gelijkvormigheidsattesten van voertuigen.
De Spaanse autoriteiten hebben het Belgische gelijkvormigheidsattest namelijk niet goedgekeurd 
en ze heeft een attest moeten aanvragen in Spanje. Ze heeft dus twee keer moeten betalen. Ze 
verzoekt dat de gelijkvormigheidsattesten overal in Europa geldig zouden zijn.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 8 oktober 2010. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 9 december 2010

Inhoud van het verzoekschrift

Indienster beklaagt zich over de problemen die zij in Spanje ondervonden heeft bij de registratie 
van een motorvoertuig dat meer dan twintig jaar geleden in België is geregistreerd. Om 
geregistreerd te worden in Spanje, moest het motorvoertuig onderworpen worden aan een 
technische inspectie waarvoor zij een gelijkvormigheidsattest (typegoedkeuringscertificaat) 
moest overleggen. Dit gelijkvormigheidsattest, uitgegeven in België, werd niet geaccepteerd 
door de Spaanse technische controledienst. Indienster moest dus in Spanje een nieuw 
gelijkvormigheidsattest aanvragen, waarmee verdere kosten gemoeid waren.

Indienster beklaagt zich ook over het feit dat een technische controle van het voertuig in Spanje 
vereist was ondanks het feit dat het motorvoertuig minder dan zes maanden daarvoor een 
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dergelijke controle in België had ondergaan. 

Indienster vraagt ten eerste of de Spaanse wetgeving op het gebied van regels voor 
typegoedkeuring van motorvoertuigen in overeenstemming is met Europese wetgeving gezien 
het feit dat de Spaanse wetgeving dateert van vóór de toetreding van Spanje tot de Europese 
Unie in 1986 (Real Decreto 2140/1985). Ten tweede wil zij opheldering over het gebrek aan 
harmonisatie van gelijkvormigheidsattesten (typegoedkeuringscertificaten) op Europees niveau.

Opmerkingen van de Commissie

De door de Commissie uitgegeven interpretatieve mededeling over de procedures voor de 
registratie van uit een andere lidstaat afkomstige motorvoertuigen van 14 februari 2007 
(SEC(2007) 169 definitief) geeft enig inzicht in de beginselen, voortkomend uit het Europees 
recht, die van toepassing zijn op de registratie van motorvoertuigen zonder EG-typegoedkeuring 
die eerder in een andere lidstaat waren geregistreerd, in het bijzonder de noodzaak om het 
beginsel van vrij verkeer van goederen te handhaven dat is opgenomen in Artikel 34 en Artikel 
36 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.

Deze mededeling stelt, bij de uitleg over de registratie-eisen van motorvoertuigen, dat het 
gelijkvormigheidsattest (typegoedkeuringscertificaat) een van de documenten is die moeten 
worden overlegd.

De indienster heeft een nationaal certificaat van overeenstemming overlegd en dat wordt, in 
tegenstelling tot het EG-certificaat van overeenstemming, niet automatisch erkend door nationale 
registratieautoriteiten. Een nationaal gelijkvormingsattest (typegoedkeuringscertificaat) is alleen 
geldig in het land waar dit is uitgegeven en de autoriteiten in het land van bestemming kunnen, 
alvorens een motorvoertuig te registreren, waar nodig vragen om aanvullende technische 
controles of certificaten. 

Uit de bij het verzoekschrift gevoegde brief van 17 februari 2010 van de Junta de Castilla y 
León, blijkt dat de Spaanse autoriteiten verzocht hebben om een nieuw certificaat, omdat op het 
in België uitgegeven certificaat bepaalde informatie ontbrak die deze autoriteiten noodzakelijk 
achtten. Aanvullende tests werden niet geëist. Deze gang van zaken zou als proportioneel 
beschouwd kunnen worden.

Wat betreft de technische controle van motorvoertuigen wordt in Richtlijn 2009/40/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 6 mei 2009 inzake de technische controle van 
motorvoertuigen en aanhangwagens gesteld dat «In elke lidstaat de in die staat geregistreerde 
motorvoertuigen, alsmede hun aanhangwagens en opleggers, een periodieke technische controle 
moeten ondergaan, overeenkomstig deze richtlijn.». Categorieën van aan deze technische 
controle onderworpen voertuigen worden genoemd in bijlagen I en II van de richtlijn.1 Het lijkt 
er echter op dat het motorvoertuig van de indienster niet valt onder de bepalingen van deze 
richtlijn. 

De autoriteiten van het land van bestemming kunnen verzoeken om een nieuwe technische 
controle van het motorvoertuig als, naast andere zaken, die test geen herhaling is van een test die 
al is uitgevoerd in het thuisland en als het tijd is voor de verplichte periodieke test.

Op basis van de informatie van indienster is niet duidelijk of de Spaanse keuring andere 

                                               
1 PB L 141 van 6.6.2009, blz. 12.
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elementen bevatte dan de Belgische keuring.

Gezien de toepasselijke Spaanse wetgeving, verwijst de indienster naar Real Decreto 2140/1985 
(koninklijk besluit) dat inderdaad voorafgaat aan de toetreding van Spanje tot de Europese 
Gemeenschap. Dit koninklijk besluit is echter twee keer gewijzigd. Specifiek gaat het hier over
koninklijk besluit 1528/1988 tot wijziging van Artikel 11 van koninklijk besluit 2140/1985 
waarin regelgeving is neergelegd over gelijkvormigheidsattesten (typegoedkeuring) van 
motorvoertuigen en aanhangers zowel als de onderdelen hiervan1; en koninklijk besluit
1204/1999 tot wijziging van koninklijk besluit 2140/1985.2 Deze wetgeving lijkt niet in strijd te 
zijn met de Europese regels die van toepassing zijn op gelijkvormigheidsattesten en registratie 
van voertuigen die eerder in een andere lidstaat waren geregistreerd.

Wat betreft het veronderstelde «gebrek aan harmonisatie van gelijkvormigheidsattesten op 
Europees niveau» moet worden benadrukt dat met de Richtlijn van de Raad 92/53/EEG tot 
wijziging van Kaderrichtlijn 70/156/EEG over de onderlinge aanpassing van de wetgeving van 
de lidstaten betreffende goedkeuring van motorvoertuigen, een communautair 
typegoedkeuringssysteem in de Europese Unie wordt geïntroduceerd met het oog op het vrije 
verkeer van goederen in de autosector. In eerste instantie ging het om voertuigen uit de categorie 
M13.

Kaderrichtlijn 70/156/EEG is onlangs ingetrokken en vervangen door Richtlijn 2007/46/EG van 
het Europees Parlement en de Raad van 5 september 2007 tot vaststelling van een kader voor de 
goedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan en van systemen, onderdelen en 
technische eenheden die voor dergelijke voertuigen zijn bestemd. Met de nieuwe kaderrichtlijn is 
het typegoedkeuringssysteem uitgebreid tot alle voertuigcategorieën.

Concreet betekent dit dat alle nieuwe personenauto’s die worden geleverd in de EU-lidstaten 
vanaf 1 januari 1998 worden geleverd onder de Europese wetgeving inzake typegoedkeuring.  

Wat betreft tweedehands voertuigen, en daar gaat het in dit geval over want de auto is meer dan 
20 jaar oud, geldt dat het beginsel van vrij verkeer van goederen, als geformuleerd in de 
Artikelen 34 en 36 van het VWEU, moet worden gerespecteerd. Dit betekent in het bijzonder dat 
de beginselen van evenredigheid, wederzijdse erkenning en niet-discriminatie in acht moeten 
worden genomen bij het opzetten door de lidstaten van een procedure voor de erkenning van 
gelijkvormigheidsattesten (typegoedkeuringscertificaten) die vallen buiten de werkingssfeer van 
Richtlijn 2007/46/EG. Voor meer gedetailleerde informatie wordt indienster uitgenodigd om de 
door de Commissie uitgegeven interpretatieve mededeling over de procedures voor de 
registratie van uit een andere lidstaat afkomstige motorvoertuigen van 14 februari 2007 
(SEC(2007) 169 definitief) te lezen.

Conclusie

De Commissie is van mening dat de zaak waarover indienster klaagt geen problemen oplevert 

                                               
1 Real Decreto 1528/1988 (koninklijk besluit) van 16 december tot wijziging van artikel 11 van Real Decreto 
2140/1985 tot vaststelling van normen betreffende de typegoedkeuring van motorvoertuigen, aanhangwagens en 
opleggers, alsmede delen en onderdelen van voornoemde voertuigen.
2 Real Decreto 1204/1999 (koninklijk besluit van 9 juli 1999) tot wijziging van Real Decreto 2140/1985 (koninklijk 
besluit van 9 oktober 1985), tot vaststelling van normen betreffende de typegoedkeuring van motorvoertuigen, 
aanhangwagens en opleggers, alsmede delen en onderdelen van voornoemde voertuigen.
3 voertuigen bestemd voor het vervoer van personen, met ten hoogste acht zitplaatsen, die van de bestuurder niet 
meegerekend.
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met betrekking tot de naleving van het Europees recht. Bij afwezigheid van meer concrete 
informatie, in het bijzonder over de technische controle die is uitgevoerd in Spanje, bestaat de 
indruk dat de Spaanse autoriteiten zich hebben gehouden aan de verplichtingen die voortkomen 
uit de Europese wetgeving.

Op Europees niveau wordt in Richtlijn 2007/46/EG een kader vastgesteld voor de goedkeuring 
van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan en van systemen, onderdelen en technische 
eenheden die voor dergelijke voertuigen zijn bestemd, waarbij het typegoedkeuringssysteem is 
uitgebreid tot alle voertuigcategorieën. In het geval van tweedehands motorvoertuigen is het 
beginsel van het vrije verkeer van goederen van toepassing zoals opgenomen in de artikelen 34 
en 36 van het VWEU.

Ter afsluiting moet worden vastgesteld dat de Spaanse wetgeving inzake typegoedkeuring en 
registratie van motorvoertuigen die eerder in een andere lidstaat waren geregistreerd in 
overeenstemming lijkt te zijn met het Europees recht.


