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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1462/2010, którą złożył Markus Vogt (Niemcy) w imieniu Skan Auto, 
w sprawie harmonizacji wymagań w zakresie homologacji używanych 
samochodów w UE

1. Streszczenie petycji

Składający petycję wzywa do harmonizacji wymagań w zakresie homologacji używanych 
samochodów w UE. Twierdzi on, że pojazd, któremu wcześniej przyznano homologację w 
jednym z państw członkowskich UE, musi mieć homologację w innym państwie 
członkowskim, jeżeli nie wprowadzono w nim żadnych zmian technicznych. Jako przykład 
wskazuje on różne wymagania techniczne wobec pojazdów wyposażonych w instalacje LPG.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 7 marca 2011 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 6 maja 2011 r.

Przy zakupie samochodu w innym państwie członkowskim czy przywozie samochodu do 
innego państwa członkowskiego niż to, w którym go nabyto (np. w związku ze zmianą 
miejsca zamieszkania), obywatele UE stają wobec konieczności dopełnienia formalności 
przerejestrowania. Odmienność przepisów oraz różne sprzeczne z sobą wymogi w zakresie 
rejestracji pojazdów silnikowych w Unii Europejskiej stanowią główne utrudnienie dla 
transgranicznych transferów pojazdów, które były już zarejestrowane w jednym z państw 
członkowskich.

Aby rozwiązać takie problemy, jak te napotkane przez składającego petycję, Komisja 
Europejska zaproponuje w 2012 r. uproszczenie formalności i warunków przerejestrowania 
pojazdów silnikowych zarejestrowanych uprzednio w jednym z państw członkowskich. W 
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tym kontekście Komisja zainicjowała konsultacje społeczne1, aby określić główne trudności 
napotykane przez obywateli UE i ocenić, w jaki sposób można uprościć procedury rejestracji 
pojazdów zarejestrowanych uprzednio w innym państwie członkowskim.

Jeżeli chodzi o nowe pojazdy silnikowe wykorzystujące skroplony gaz ropopochodny, to pod 
koniec 2010 r. Komisja przedłożyła wniosek dotyczący zmiany załącznika IV do 
rozporządzenia (WE) nr 661/2009 dotyczącego bezpieczeństwa ogólnego pojazdów 
silnikowych w zakresie włączenia niektórych regulaminów Europejskiej Komisji 
Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ), a szczególnie regulaminu 
EKG ONZ nr 67 w sprawie pojazdów silnikowych zasilanych skroplonym gazem 
ropopochodnym. Na mocy tego wniosku, analizowanego obecnie przez Parlament Europejski 
i Radę, regulamin EKG ONZ nr 67 stanie się obowiązującym prawem UE. Ponieważ UE 
przystąpiła już do regulaminu EKG ONZ nr 67, homologacje wydawane na podstawie tegoż 
regulaminu EKG ONZ są z zasady uznawane w całej Unii Europejskiej, zgodnie z decyzją 
Rady 97/836/WE w związku z przystąpieniem Wspólnoty Europejskiej do Porozumienia 
EKG ONZ z 1958 r. Dlatego jeżeli w jednym z państw członkowskich UE została wydana 
zgodnie z regulaminem EKG ONZ nr 67 homologacja nowego pojazdu w odniesieniu do 
instalacji konkretnego wyposażenia do zasilania skroplonym gazem ropopochodnym, 
powinna być ona z zasady uznawana w innych państwach członkowskich UE.
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http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?displayType=consultation&la
ng=pl&tpa_id=128&item_id=4955


