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Comisia pentru petiții

9.12.2010

COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0639/2010, adresată de Ramona Plaza Mesón, de cetățenie 
spaniolă, privind omologarea unui vehicul în Spania

1. Rezumatul petiției

Petiționara, care a importat în Spania un vehicul de ocazie, obiectează cu privire la lipsa 
dispozițiilor referitoare la omologarea vehiculelor la nivel european. Aceasta susține faptul că 
autoritățile spaniole au refuzat să accepte certificatul de omologare emis de Belgia, fiind astfel 
nevoită să solicite un certificat de omologare spaniol care a costat-o dublu. Petiționara solicită 
ca aceste certificate să fie recunoscute la nivel european.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 8 octombrie 2010. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 9 decembrie 2010

Petiția

Petiționara se plânge de problemele pe care le-a întâmpinat în Spania la înmatricularea unui 
autovehicul înmatriculat în Belgia cu peste 20 de ani în urmă. Pentru a fi înmatriculat în 
Spania, autovehiculul acesteia a fost supus unui control tehnic pentru care a trebuit să prezinte 
un certificat de omologare. Cu toate acestea, certificatul de omologare emis în Belgia nu a fost 
acceptat de către inspectorii tehnici spanioli. Petiționara a trebuit, prin urmare, să solicite unul 
nou sucursalei spaniole de reprezentanță a vehiculului, ceea ce a implicat costuri 
suplimentare.
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 Petiționara se plânge, de asemenea, de faptul că a fost solicitată o inspecție tehnică a 
vehiculului în Spania, în ciuda faptului că acesta a fost supus unei inspecții de acest gen în 
Belgia cu mai puțin de 6 luni în urmă. 

Petiționara întreabă, în primul rând, dacă legislația spaniolă privind normele de omologare a 
autovehiculelor este în conformitate cu legislația europeană, având în vedere faptul că aceasta 
precede aderarea Spaniei la Comunitățile Europene din 1986 (Decretul Regal 2140/1985) și, 
în al doilea rând, aceasta se interesează cu privire la armonizarea certificatelor de omologare 
la nivel european.

Observațiile Comisiei

Comunicarea interpretativă a Comisiei privind procedurile de înmatriculare a 
autovehiculelor provenite dintr-un alt stat membru din 14 februarie 2007 (SEC(2007)0169 
final) oferă unele indicații privind principiile care derivă din dreptul european și care sunt 
aplicabile în cazul înmatriculării autovehiculelor care nu sunt omologate CE, înmatriculate 
anterior în alt stat membru, în special privind necesitatea de a respecta principiul liberei 
circulații a mărfurilor, astfel cum este prevăzut la articolele 34-36 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene.

Atunci când explică cerințele pentru înmatricularea autovehiculelor, comunicarea stabilește că 
unul dintre documentele care trebuie prezentate este certificatul de omologare.

Petiționara a prezentat un certificat național de conformitate, care nu este recunoscut în mod 
automat de către autoritățile naționale, spre deosebire de certificatele de conformitate CE. Un 
certificat de omologare național este valabil doar în țara în care a fost emis și nu împiedică 
țara de destinație să ceară verificări sau certificate tehnice suplimentare, atunci când este 
necesar, înainte de înmatricularea autovehiculului.

Din scrisoarea lui Junta de Castilla y León din 17 februarie 2010 anexată la petiție rezultă că
autoritățile spaniole au cerut un certificat nou întrucât certificatul emis în Belgia nu conținea 
anumite informații pe care aceste autorități le considerau necesare. Totuși, acestea nu au 
solicitat teste suplimentare. Această practică poate fi considerată ca fiind proporțională.
În ceea ce privește inspecțiile tehnice auto, Directiva 2009/40/CE a Parlamentului European și 

a Consiliului din 6 mai 2009 privind inspecţia tehnică auto pentru autovehicule și remorcile 

acestora stabilește că „în fiecare stat membru, autovehiculele înmatriculate în statul respectiv, 

precum și remorcile și semiremorcile acestora, sunt supuse unei inspecţii tehnice auto 

periodice, în conformitate cu prezenta directivă”. Categoriile de vehicule supuse acestei 
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obligații sunt enumerate în anexele I și II la directivă1. Se pare totuși că vehiculul petiționarei 
nu este supus acestei directive. Autoritățile țării de destinație pot solicita ca autovehiculul să 
fie supus unei noi inspecții tehnice auto dacă, printre altele, acea inspecție nu repetă alte 
inspecții realizate deja în țara de origine și dacă inspecția periodică obligatorie în acea țară 
urmează să fie efectuată.
Din informațiile furnizate de către petiționară, nu reiese clar dacă inspecția tehnică auto 
efectuată de autoritățile spaniole a conținut elemente diferite de cele inspectate în Belgia.

În ceea ce privește legislația spaniolă aplicabilă, petiționara face trimitere la Decretul Regal 
2140/1985 care, de fapt, este anterior aderării Spaniei la Comunitățile Europene. Cu toate 
acestea, decretul regal a fost modificat de două ori, în special prin Decretul Regal 1528/1988 
de modificare a articolului 11 din Decretul Regal 2140/1985, care stabilește normele privind 
omologarea autovehiculelor și remorcilor, precum și a componentelor acestora2 și prin 
Decretul Regal 2140/19853. Această legislație nu pare să încalce normele europene aplicabile 
omologării și înmatriculării vehiculelor înmatriculate anterior în alt stat membru.

În ceea ce privește pretinsa „lipsă de armonizare a certificatelor de omologare la nivel 
european”, trebuie subliniat faptul că Directiva Consiliului 92/53/CEE de modificare a 

Directivei-cadru 70/156/CEE privind apropierea legislaţiilor statelor membre referitoare la 

omologarea autovehiculelor noi și a remorcilor lor a introdus un sistem de omologare 
comunitar în Uniunea Europeană cu scopul de a obține libera circulație a mărfurilor în 
sectorul automobilelor. Într-o primă etapă au fost luate în considerare vehiculele M1

4
.

Recent, Directiva-cadru 70/156/CEE a fost abrogată și înlocuită cu Directiva 2007/46/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului din 5 septembrie 2007 de stabilire a unui cadru 

pentru omologarea autovehiculelor noi și a remorcilor acestora, precum și a sistemelor, 

                                               
1 JO L 141, 6.6.2009, p. 12–28
2 Decretul regal 1528/1988 din 16 decembrie de modificare a articolului 11 din Decretul Regal 2140/1985 de 
stabilire a unor norme privind omologarea autovehiculelor, a remorcilor și a semiremorcilor, precum și a 
componentelor și pieselor vehiculelor respective.

3 Decretul Regal 1204/1999 din 9 iulie de modificare a Decretului Regal 2140/1985 din 9 octombrie de stabilire 
a unor norme privind omologarea autovehiculelor, a remorcilor și a semiremorcilor, precum și a componentelor 
și pieselor vehiculelor respective.

4 Vehicule utilizate pentru transportul de pasageri cu cel mult opt locuri pe scaune în afara scaunului șoferului
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componentelor și unităţilor tehnice separate destinate vehiculelor respective. Prin noua 

directivă-cadru, sistemul de omologare a fost extins la toate categoriile de vehicule.

În termeni concreți, acest fapt înseamnă că toate autoturismele puse în funcțiune în statele 
membre de la 1 ianuarie 1998 sunt în conformitate cu legislația europeană privind 
omologarea. 

În ceea ce privește vehiculele la mâna a doua, care este cazul autovehiculului în cauză 
deoarece este vechi de peste 20 de ani, trebuie respectat principiul libertății de circulație a 
mărfurilor de la articolele 34-36 din TFUE. În special, acest fapt înseamnă că principiile 
proporționalității, al recunoașterii reciproce și al nediscriminării trebuie respectate cu strictețe 
în cazul în care statele membre stabilesc o procedură de recunoaștere a certificatelor de 
omologare care nu sunt sub incidența Directivei 2007/46/CE. Petiționara este invitată să 
citească comunicarea interpretativă a Comisiei privind procedurile de înmatriculare a 
autovehiculelor provenite dintr-un alt stat membru din 14 februarie 2007 (SEC(2007)0169 
final) pentru informații detaliate.

Concluzie

Comisia este de părere că situația reclamată de petiționară nu pune nicio problemă în ceea ce 
privește conformitatea cu dreptul european. În lipsa unor informații mai concrete, în special 
privind inspecția tehnică auto efectuată în Spania, se pare că Spania a respectat obligațiile care 
îi revin în conformitate cu dreptul european.

La nivel european, Directiva 2007/46/CE stabilește un cadru  pentru omologarea 

autovehiculelor noi și a remorcilor acestora, precum și a sistemelor, componentelor și 

unităţilor tehnice separate destinate vehiculelor respective, extinzând sistemul de omologare 

la toate categoriile de vehicule. În cazul autovehiculelor la mâna a doua, se aplică principiul 
liberei circulații a mărfurilor prevăzut la articolele 34-36 al TFUE.

În sfârșit, trebuie observat faptul că legislația spaniolă privind omologarea și înmatricularea 
autovehiculelor înmatriculate anterior în alte state membre pare să fie în conformitate cu 
dreptul european.


