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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0639/2010, którą złożyła Ramona Plaza Mesón (Hiszpania) w sprawie
homologacji pojazdów w Hiszpanii

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję, która sprowadziła do Hiszpanii używany pojazd, wyraża sprzeciw wobec 
braku przepisów w sprawie homologacji pojazdów na szczeblu europejskim. Informuje ona, 
że władze hiszpańskie odmówiły uznania belgijskiego świadectwa homologacji i zażądały 
wystąpienia z wnioskiem o takie świadectwo w Hiszpanii, co wiąże się z podwojeniem 
kosztów. Składająca petycję wzywa do uznawania ważności takich świadectw w całej 
Europie.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 8 października 2010 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 9 grudnia 2010 r.

Petycja

Składająca petycję informuje o problemach, na jakie napotkała w Hiszpanii w związku 
z rejestracją pojazdu silnikowego zarejestrowanego w Belgii ponad 20 lat temu. Aby ten 
pojazd można było zarejestrować w Hiszpanii, musiał on zostać poddany kontroli technicznej 
i w tym celu składająca petycję musiała przedstawić świadectwo homologacji. Jednak 
hiszpańskie organy kontroli technicznej odmówiły przyjęcia świadectwa homologacji 
wydanego w Belgii. Musiała zatem wystąpić o nowe świadectwo w hiszpańskiej filii firmy, 
która pojazd wyprodukowała, co wiązało się z dodatkowymi kosztami.
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Składająca petycję informuje również, że w Hiszpanii wymagano od niej przeprowadzenia 
badania przydatności do ruchu drogowego, pomimo że od takiego badania pojazdu w Belgii 
upłynęło mniej niż sześć miesięcy. 

Składająca petycję pyta, po pierwsze, czy hiszpańskie przepisy dotyczące homologacji 
pojazdów są zgodne z prawodawstwem europejskim, zważywszy że pochodzą one z okresu 
przed przystąpieniem Hiszpanii do Wspólnot Europejskich w 1986 r. (dekret królewski 
2140/1985), a po drugie, pyta o brak harmonizacji świadectw homologacji na szczeblu 
europejskim.

Uwagi Komisji

W komunikacie interpretacyjnym Komisji w sprawie procedur rejestracji pojazdów 
silnikowych pochodzących z innego państwa członkowskiego z dnia 14 lutego 2007 r. 
(SEC(2007) 169 wersja ostateczna) zawarto pewne wytyczne wywodzące się z prawa 
europejskiego i mające zastosowanie do pojazdów nieposiadających homologacji typu WE 
wcześniej zarejestrowanych w innym państwie członkowskim, zwłaszcza w związku 
z potrzebą przestrzegania zasady swobodnego przepływu towarów przewidzianej w art. 34–36 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

W komunikacie, przy okazji wyjaśniania wymogów dotyczących rejestracji pojazdów 
silnikowych, stwierdza się, że jednym z dokumentów, które należy przedstawić jest 
świadectwo homologacji.

Składająca petycję przedstawiła krajowe świadectwo zgodności, które – w przeciwieństwie do 
wspólnotowych świadectw zgodności – nie jest automatycznie uznawane przez władze 
krajowe. Krajowe świadectwo homologacji jest ważne jedynie w kraju, w którym zostało 
wydane i nie uniemożliwia władzom kraju przeznaczenia żądania dodatkowych kontroli lub 
świadectw technicznych przed rejestracją pojazdu.

Z pisma Junta de Castilla y León z dnia 17 lutego 2010 r. załączonego do petycji wynika, że 
władze hiszpańskie zażądały nowego świadectwa, ponieważ świadectwo wydane w Belgii nie 
zawierało pewnych informacji, które władze te uważają za konieczne. Władze te nie żądały 
jednak dodatkowych badań. Takie działanie można by uznać za proporcjonalne do sytuacji.

Jeśli chodzi o badania przydatności do ruchu drogowego, to dyrektywa 2009/40/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie badań zdatności do ruchu 
drogowego pojazdów silnikowych i ich przyczep stanowi, że „w każdym państwie 
członkowskim pojazdy silnikowe, ich przyczepy i naczepy zarejestrowane w tym państwie 
podlegają regularnym badaniom przydatności do ruchu drogowego zgodnie z niniejszą 
dyrektywą”. Kategorie pojazdów objęte tym wymogiem wymieniono w załączniku I i II do 
dyrektywy.1Wydaje się jednak, że pojazd składającej petycję nie podlega tej dyrektywie. 

Władze kraju przeznaczenia mogą zażądać, aby pojazd silnikowy przeszedł nowe badanie 
przydatności do ruchu drogowego, jeśli między innymi, badanie to nie stanowi powtórzenia 

                                               
1Dz.U. L 141 z 6.6.2009, s. 12–28.
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innych badań przeprowadzonych już w państwie pochodzenia i jeżeli w danym kraju należy 
przeprowadzić obowiązkowe badanie okresowe.

Z informacji dostarczonych przez składającą petycję nie wynika jasno, czy hiszpańska 
kontrola przydatności do ruchu drogowego obejmowała jakieś inne elementy niż te, które 
sprawdzano w Belgii.

Jeśli chodzi o obowiązujące ustawodawstwo hiszpańskie, to składająca petycję wymienia 
dekret królewski 2140/1985, który rzeczywiście pochodzi z okresu poprzedzającego 
przystąpienie Hiszpanii do Wspólnot Europejskich. Dekret ten był jednak dwukrotnie 
nowelizowany. W szczególności w drodze dekretu królewskiego 1528/1988 zmieniającego 
art. 11 dekretu królewskiego 2140/1985, ustanawiającego przepisy dotyczące homologacji 
pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz części zamiennych1; oraz w drodze dekretu 
królewskiego 1204/1999 zmieniającego dekret królewski 2140/19852.Wydaje się, że przepisy 
te nie naruszają europejskich przepisów mających zastosowanie do homologacji i rejestracji 
pojazdów uprzednio zarejestrowanych w innym państwie członkowskim.

Jeśli chodzi o domniemany „brak harmonizacji świadectw homologacji na szczeblu 
europejskim”, to należy podkreślić, że w dyrektywie Rady 92/53/EWG zmieniającej 
dyrektywę 70/156/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich 
odnoszących się do homologacji typu pojazdów silnikowych i ich przyczep, wprowadzono 
wspólnotowy system homologacji w Unii Europejskiej w celu zapewnienia swobodnego 
przepływu towarów w przemyśle samochodowym. Pierwszy etap obejmował pojazdy M13.

Niedawno dyrektywa ramowa 70/156/EWG została uchylona i zastąpiona dyrektywą 
2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 września 2007 r. ustanawiającą ramy 
dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych 
zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów. Dzięki nowej dyrektywie ramowej 
systemem homologacji objęto wszystkie kategorie pojazdów.

Mówiąc dokładniej oznacza to, że wszystkie nowe samochody osobowe wykorzystywane 
w państwach członkowskich UE od dnia 1 stycznia 1998 r. są dostosowane do europejskiego 
prawodawstwa w zakresie homologacji. 

Jeśli chodzi o pojazdy używane, tak jak to jest w przypadku pojazdu, o który chodzi w petycji 
i który ma ponad 20 lat, należy przestrzegać zasady swobodnego przepływu towarów zawartej 
w art. 34–36 TFUE. Oznacza to w szczególności, że państwa członkowskie ustanawiając 
procedurę uznawania świadectw homologacji nieobjętych zakresem dyrektywy 2007/46/WE 
                                               
1 Dekret królewski 1528/1988 z dnia 16 grudnia, zmieniający art. 11 dekretu królewskiego 
2140/1985, ustanawiającego przepisy dotyczące homologacji pojazdów silnikowych i ich 
przyczep i naczep oraz części zamiennych do tych pojazdów.

2 Dekret królewski 1204/1999 z dnia 9 lipca, zmieniający dekret królewski 2140/1985 z dnia 
9 października ustanawiający przepisy dotyczące homologacji pojazdów silnikowych i ich 
przyczep i naczep oraz części zamiennych do tych pojazdów.
3 Pojazdy stosowane do przewozu pasażerów i wyposażone w nie więcej niż osiem siedzeń 
oprócz siedzenia kierowcy.
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muszą należycie przestrzegać zasady proporcjonalności, wzajemnego uznawania 
i niedyskryminacji. W komunikacie interpretacyjnym Komisji w sprawie procedur rejestracji 
pojazdów silnikowych pochodzących z innego państwa członkowskiego z dnia 14 lutego 
2007 r. (SEC(2007) 169 wersja ostateczna) składająca petycję znajdzie szczegółowe 
informacje na ten temat.

Wniosek

Komisja jest zdania, że w przypadku przytoczonym przez składającą petycję nie występują 
żadne problemy w kontekście zgodności z prawem europejskim. Wobec braku 
dokładniejszych informacji, zwłaszcza jeśli chodzi o badanie przydatności do ruchu 
drogowego przeprowadzone w Hiszpanii, wydaje się, że Hiszpania przestrzega obowiązków 
wynikających z prawa europejskiego.

Na szczeblu europejskim dyrektywa 2007/46/WE ustanawia ramy dla homologacji pojazdów 
silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych 
przeznaczonych do tych pojazdów, obejmując systemem homologacji wszystkie kategorie 
pojazdów. Jeśli chodzi o używane pojazdy silnikowe, stosuje się zasadę swobodnego 
przepływu towarów zawartą w art. 34–36 TFUE.

Na koniec należy zauważyć, że hiszpańskie ustawodawstwo dotyczące homologacji 
i rejestracji pojazdów silnikowych uprzednio zarejestrowanych w innych państwach 
członkowskich wydaje się być zgodne z prawem europejskim.


