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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Αναφορά 0637/2005, της Sylvie Sobral, γαλλικής ιθαγένειας, σχετικά με εικαζόμενη 
παρεμπόδιση της ελεύθερης κυκλοφορίας στο εσωτερικό της Ένωσης, λόγω της 
δύσκαμπτης γραφειοκρατίας για την απαλλαγή από το πορτογαλικό τέλος ταξινόμησης 
επί εισαγόμενου οχήματος

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα, που κατοικεί στην Πορτογαλία για παραπάνω από ένα χρόνο, αντιτίθεται στα 
υπερβολικά γραφειοκρατικά εμπόδια που θέτουν οι πορτογαλικές τελωνειακές αρχές (με το 
να απαιτούν υπερβολικά μεγάλο αριθμό εγγράφων, κάποια από τα οποία είναι δύσκολο να 
βρεθούν, όπως για παράδειγμα ένα πιστοποιητικό από τις γαλλικές δημοτικές αρχές σχετικά 
με τον τόπο διαμονής της οικογένειάς της πριν μεταναστεύσουν στην Πορτογαλία, τον 
αριθμό κινητήρα του οχήματος κλπ.) κατόπιν αίτησής της για απαλλαγή από ένα δυσανάλογα 
υψηλό τέλος ταξινόμησης οχημάτων (imposto automovel), που αντιστοιχεί σε ποσό 
υπερδιπλάσιο του κόστους αγοράς του εισαγόμενου από τη Γαλλία αυτοκινήτου. Επιζητά τη 
συνδρομή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να της χορηγηθεί φοροαπαλλαγή, χωρίς να 
αναγκαστεί να επιβαρυνθεί με το κόστος επιστροφής στη χώρα καταγωγής της.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 8 Νοεμβρίου 2005. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 24 Μαΐου 2006.

Τα πραγματικά περιστατικά

Η αναφέρουσα, που κατοικεί στην Πορτογαλία περισσότερο από έναν χρόνο, αντιτίθεται στα 
υπερβολικά γραφειοκρατικά εμπόδια που θέτουν οι πορτογαλικές τελωνειακές αρχές 
(απαιτώντας υπερβολικά μεγάλο αριθμό εγγράφων, κάποια από τα οποία είναι δυσεύρετα, 
όπως για παράδειγμα ένα πιστοποιητικό από τις γαλλικές δημοτικές αρχές σχετικά με τον 
τόπο διαμονής της οικογένειάς της πριν μετοικήσει στην Πορτογαλία, τον αριθμό κινητήρα 
του οχήματος κλπ.) κατόπιν της αίτησής της για απαλλαγή από ένα δυσανάλογα υψηλό τέλος 
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ταξινόμησης οχημάτων (imposto automovel), που αντιστοιχεί σε ποσό υπερδιπλάσιο του 
κόστους αγοράς του εισαγόμενου από τη Γαλλία αυτοκινήτου. Ζητεί τη συνδρομή της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για να της χορηγηθεί φοροαπαλλαγή, χωρίς να αναγκαστεί να 
επιβαρυνθεί με το κόστος ενός ταξιδιού επιστροφής στη χώρα καταγωγής της.

Παρατηρήσεις σχετικά με τη νομοθεσία

Καταρχάς πρέπει να σημειωθεί ότι σε αντίθεση με ό,τι ισχύει στην περίπτωση του ΦΠΑ, δεν 
υπάρχει εναρμόνιση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα των τελών ταξινόμησης 
οχημάτων. Επομένως, τα κράτη μέλη εξακολουθούν να είναι ελεύθερα να επιβάλλουν αυτά 
τα τέλη υπό την προϋπόθεση ότι συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις που υπέχουν βάσει της 
Συνθήκης ΕΚ, ιδίως βάσει των άρθρων 23, 25 και 90, τα οποία αντίστοιχα απαγορεύουν τους 
τελωνειακούς δασμούς, συμπεριλαμβανομένων των φορολογικών επιβαρύνσεων ισοδύναμου 
αποτελέσματος, και την εσωτερική φορολογία που εισάγει διακρίσεις μεταξύ εισαγόμενων 
και εγχώριων προϊόντων. Σύμφωνα με το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, με την 
επιφύλαξη ότι το εθνικό φορολογικό σύστημα διασφαλίζει ότι το ποσό του φόρου που 
οφείλεται κατά την ταξινόμηση ενός οχήματος που προέρχεται από άλλο κράτος μέλος δεν 
υπερβαίνει, ακόμη και σε λίγες περιπτώσεις, το ποσό του καταλοίπου του φόρου που 
παραμένει ενσωματωμένο στην αξία ενός οχήματος ήδη ταξινομημένου στην επικράτεια του 
κράτους μέλους, ακόμη και πολύ υψηλοί φόροι δεν είναι αντίθετοι προς το κοινοτικό δίκαιο1.

Το Δικαστήριο, αποφαινόμενο σε σχέση με τα εξαιρετικά υψηλά τέλη ταξινόμησης στη 
Δανία, έκρινε ότι εφόσον δεν υπάρχουν αποτελέσματα που εισάγουν διακρίσεις ή είναι 
προστατευτικά σε σχέση με εισαγόμενα προϊόντα, τα κράτη μέλη μπορούν να ορίζουν το 
επίπεδο της φορολογίας κατά την κρίση τους χωρίς να εμποδίζονται από το άρθρο 90 της 
Συνθήκης ΕΚ2. Κατά συνέπεια, το γεγονός ότι το τέλος που επιβάλλεται για την ταξινόμηση 
αυτοκινήτων στην Πορτογαλία είναι ίδιου ύψους με την τιμή του οχήματος δεν συνιστά 
παραβίαση του άρθρου 90 της Συνθήκης ΕΚ, δεδομένου ότι το φορολογικό σύστημα δεν 
φαίνεται να εισάγει διακρίσεις σε βάρος των εισαγόμενων αυτοκινήτων όσον αφορά τη βάση 
επιβολής του φόρου και τους φορολογικούς συντελεστές3. Επιπλέον, τα εθνικά φορολογικά 
συστήματα στο πλαίσιο των οποίων οι φορολογικοί συντελεστές ποικίλλουν βάσει 
αντικειμενικών κριτηρίων, όπως η ιπποδύναμη, είναι εξίσου συμβατά με το άρθρο 90 της 
Συνθήκης ΕΚ, εφόσον είναι απαλλαγμένα από κάθε αποτέλεσμα που εισάγει διακρίσεις ή 
είναι προστατευτικό4.

Σε σειρά αποφάσεων – μεταξύ άλλων Επιτροπή κατά Ελλάδας5 και Jacquire1 – το Δικαστήριο 

  
1 Απόφαση της 22ας Φεβρουαρίου 2001 στην υπόθεση C- 393/98 Ministero Publico και Gomes Valente κατά 

Fazenda Publica, αιτιολογική σκέψη 37.
2 Απόφαση του Δικαστηρίου της 11ης Δεκεμβρίου 1990 στην υπόθεση C-47/88 Επιτροπή των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων κατά Βασιλείου της Δανίας, Συλλογή 1990, σελ. I-04509, αιτιολογική σκέψη 10.
3 Στην πραγματικότητα, η φορολογία για την ταξινόμηση αυτοκινήτων στην Πορτογαλία συγκαταλέγεται 

στις επαχθέστερες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4 Απόφαση του Δικαστηρίου της 9ης Μαΐου 1985 στην υπόθεση 112/84 Michel Humblot κατά Directeur des 

services fiscaux, Συλλογή 1985, σελ. 01367, αιτιολογικές σκέψεις 12 και 13.
5 Απόφαση του Δικαστηρίου της 5ης Απριλίου 1990 στην υπόθεση C-132/88 Επιτροπή των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων κατά Ελληνικής Δημοκρατίας, Συλλογή 1990, σελ. I-01567.
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κατέστησε σαφές ότι ένα σύστημα προοδευτικής φορολόγησης βασισμένο σε αντικειμενικά 
κριτήρια όπως ο κυλινδρισμός είναι συμβατό με την κοινοτική νομοθεσία, εφόσον η 
υψηλότερη φορολογία που βαρύνει κυρίως εισαγόμενα προϊόντα δεν αποθαρρύνει τους 
καταναλωτές να τα αγοράσουν, προς όφελος προϊόντων εγχώριας κατασκευής. Δεδομένου ότι 
τα επιβατικά αυτοκίνητα που κατασκευάζονται στο εξωτερικό και εισάγονται στην 
Πορτογαλία καλύπτουν αμφότερες τις κατηγορίες που διακρίνει η πορτογαλική νομοθεσία, 
δεν εντοπίζεται ευνοϊκή μεταχείριση των οχημάτων εγχώριας κατασκευής στη συγκεκριμένη 
υπόθεση. Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί ότι η Επιτροπή υποστηρίζει σταθερά τη 
διαφοροποιημένη φορολόγηση των αποδοτικών ως προς την κατανάλωση καυσίμων 
οχημάτων σε σχέση με τα λιγότερο αποδοτικά αυτοκίνητα. Πρόκειται για την περιβαλλοντική 
πτυχή της πολιτικής φορολόγησης των αυτοκινήτων, η οποία αντικατοπτρίζεται στην 
πρόταση της Επιτροπής για οδηγία του Συμβουλίου για τη φορολογία των επιβατικών 
αυτοκινήτων2,3. Εν πάση περιπτώσει, όπως ορθά επισήμανε η αναφέρουσα, το αυτοκίνητό 
της μπορεί να απαλλαγεί από το τέλος ταξινόμησης, εφόσον η αναφέρουσα υποβάλει στις 
πορτογαλικές αρχές τα έγγραφα που ζητήθηκαν, αν και η κοινοτική νομοθεσία δεν επιβάλλει 
τέτοια υποχρέωση απαλλαγής.

Σύμφωνα με πάγια νομολογία του Δικαστηρίου, οχήματα που εισάγονται στο κράτος μέλος 
όπου μετοικεί για μόνιμη διαμονή ο ιδιοκτήτης τους δεν απαλλάσσονται από τα τέλη 
ταξινόμησης αυτοκινήτων βάσει της οδηγίας 83/183/ΕΟΚ4. Σε πολλές περιπτώσεις, μεταξύ 
άλλων και πολύ πρόσφατα, η Επιτροπή υπερασπίστηκε την ερμηνεία ότι τα τέλη ταξινόμησης 
αυτοκινήτων εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 1, παράγραφος 1 της οδηγίας 
83/183 και, επομένως, δεν πρέπει να επιβάλλονται στα οχήματα τα οποία φέρνουν μαζί τους 
πολίτες που μετοικούν για μόνιμη διαμονή σε άλλο κράτος μέλος5. Ωστόσο, το Δικαστήριο 
υιοθέτησε διαφορετική άποψη, αποφαινόμενο ότι τα τέλη ταξινόμησης αυτοκινήτων δεν 
συνδέονται με την εισαγωγή του οχήματος, αλλά με τη χρήση του στην επικράτεια του 
αντίστοιχου κράτους μέλους, οπότε δεν απαγορεύονται βάσει του άρθρου 1, παράγραφος 1 
της οδηγίας 83/183/ΕΟΚ6. Επομένως, η Πορτογαλία ενεργεί χωρίς να υπέχει αντίστοιχη 
υποχρέωση βάσει του κοινοτικού δικαίου, όταν παρέχει απαλλαγή από τα τέλη ταξινόμησης 
αυτοκινήτων στις περιπτώσεις μετοίκησης στην Πορτογαλία.

    
1 Απόφαση της 30ής Νοεμβρίου1995 στην υπόθεση C-113/94 Elisabeth Jacquier, née Casarin κατά Directeur 

Général des Impôts, Συλλογή [1995], σελ. I-04203.
2 COM (2005) 261 τελικό.
3 Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συμβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο- Για τη φορολογία των 

επιβατικών αυτοκινήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση - Επιλογές για δράση σε εθνικό και κοινοτικό επίπεδο, 
COM (2002) 0431 τελικό. Διατίθεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://europa.eu.int/celex/cgi/sga_rqst?SESS=6941!CTXT=17!UNIQ=19!APPLIC=celexext!FILE=VISU_v
isom_17_10_10!DGP=0!VI_txt10. Τελευταία αναθεώρηση 21 Δεκεμβρίου 2005.

4 Οδηγία 83/183/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 28ης Μαρτίου 1983 σχετικά με τις φορολογικές ατέλειες που 
εφαρμόζονται στις οριστικές εισαγωγές, από Κράτος μέλος, προσωπικών ειδών που ανήκουν σε ιδιώτες, ΕΕ 
1983 L 105, σελ. 64.

5 Βλέπε αποφάσεις του Δικαστηρίου της 29ης Απριλίου 2004 στην υπόθεση C-387/01 Harald Weigel και 
Ingrid Weigel κατά Finanzlandesdirektion fur Vorarlberg, Συλλογή [2004], σελ. I-04981, της 15ης Ιουλίου 
2004 στην υπόθεση C-365/02 Marie Lindfors, Συλλογή [2004], σελ. I-07183, απόφαση του Δικαστηρίου της 
16ης Ιουνίου 2005 στην υπόθεση C-138/04 Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Βασιλείου της 
Δανίας, [δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη], αιτιολογική σκέψη 13.

6 Όπ. π., Επιτροπή κατά Δανίας, αιτιολογική σκέψη 13.



PE 374.293/REV

μετάφραση εξωτερικού συνεργάτη 4/6 CM\661029EL.doc

EL

Βάσει του άρθρου 13 του νομοθετικού διατάγματος (Decreto-Lei) αριθ. 264/93 χορηγείται 
απαλλαγή σε εισαγόμενο επιβατικό αυτοκίνητο, εάν αυτό αποκτήθηκε και ταξινομήθηκε 
νόμιμα στο κράτος μέλος στο οποίο διέμενε προηγουμένως ο ιδιοκτήτης, εφόσον το 
αυτοκίνητο βρισκόταν στην ιδιοκτησία αυτού που το εισάγει για τουλάχιστον έξι μήνες και 
εφόσον δεν έχει χορηγηθεί απαλλαγή από τον φόρο σε σχέση με τον ΦΠΑ ή φόρους 
κατανάλωσης1. Είναι σαφές ότι στις εθνικές αρχές πρέπει να υποβληθούν ορισμένα έγγραφα 
τα οποία να αποδεικνύουν ότι ο εκάστοτε αιτών δικαιούται την προαναφερθείσα απαλλαγή.

Όσον αφορά τη δυσαρέσκεια της αναφέρουσας σχετικά με την απαίτηση οι ιδιοκτήτες να 
οδηγούν οι ίδιοι τα αυτοκίνητά τους στο κράτος μέλος προσωρινής εισαγωγής ενός οχήματος, 
πρέπει να σημειωθεί ότι ο κανόνας απορρέει από την οδηγία 83/182/ΕΟΚ. Σύμφωνα με την 
οδηγία, τα κράτη μέλη πρέπει να χορηγούν ατέλεια σε οχήματα που εισάγονται προσωρινά 
στην επικράτειά τους εφόσον τηρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Μία από αυτές 
περιέχεται στο άρθρο 4 της οδηγίας, το οποίο προβλέπει ότι προκειμένου να χορηγηθεί 
ατέλεια σε μεταφορικά μέσα που εισάγονται προσωρινά σε άλλο κράτος μέλος, ο ιδιοκτήτης 
δεν μπορεί να δανείζει, να μισθώνει ή να μεταβιβάζει το όχημά του στο εν λόγω κράτος 
μέλος. Ο κανόνας αυτός εάν ερμηνευθεί αυστηρά σημαίνει ότι μόνον το πρόσωπο στο όνομα 
του οποίου είναι καταχωρημένο το όχημα έχει δικαίωμα να το οδηγεί σε άλλο κράτος μέλος 
επωφελούμενος από τη συγκεκριμένη ατέλεια. Αυτό συνεπάγεται ότι για όσο διάστημα ένα 
όχημα είναι προσωρινά εισαχθέν στην επικράτεια της Πορτογαλίας, ο ιδιοκτήτης –στην 
προκειμένη περίπτωση η αναφέρουσα – υποχρεούται να το οδηγεί αυτοπροσώπως παρά τις 
όποιες δυσκολίες ενδέχεται να προκαλεί η απαίτηση αυτή.

Όσον αφορά τα έγγραφα που απαιτούνται για την ταξινόμηση του οχήματος στην 
Πορτογαλία, η Επιτροπή επισημαίνει ότι σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 3 της οδηγίας 
83/183/ΕΟΚ ενδέχεται να απαιτούνται ορισμένα έγγραφα για τη χορήγηση της ατέλειας. Η 
υποχρέωση υποβολής των λοιπών εγγράφων που απαιτούνται από τις πορτογαλικές αρχές 
φαίνεται συμβατή με το ισχύον κοινοτικό δίκαιο. Σύμφωνα με τη νομολογία του Δικαστηρίου 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων2, μια διαδικασία έγκρισης που θεσπίζει ένα κράτος μέλος για 
οχήματα που εισάγονται από άλλο κράτος μέλος, τα οποία έχουν ήδη λάβει έγκριση για 
χρήση σε εκείνο το κράτος, συμμορφώνεται με τα άρθρα 28 και 30 της Συνθήκης ΕΚ μόνον 
εφόσον η διαδικασία ελέγχου δεν συνεπάγεται παράλογα έξοδα ή προθεσμίες και οι δημόσιες 
αρχές διασφαλίζουν ότι αυτοί οι όροι τηρούνται πλήρως όταν ο κατασκευαστής ή οι 
αντιπρόσωποί του είναι επιφορτισμένοι με τη διενέργεια των αναγκαίων ελέγχων. Ο 
εισαγωγέας δύναται, ως εναλλακτική λύση στην επίσημη διαδικασία ελέγχου, να υποβάλει 
έγγραφα που έχουν εκδοθεί από το κράτος μέλος εξαγωγής, εφόσον τα έγγραφα αυτά 
παρέχουν τις αναγκαίες πληροφορίες βάσει ελέγχων που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί.

Επιπλέον, το άρθρο 3 της οδηγίας 1999/37/ΕΚ του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 1999 
σχετικά με τα έγγραφα κυκλοφορίας οχημάτων υποχρεώνει τα κράτη μέλη να εκδίδουν άδεια 
κυκλοφορίας για τα οχήματα που υπόκεινται σε έκδοση άδειας κυκλοφορίας σύμφωνα με την 
εθνική τους νομοθεσία βάσει του υποδείγματος που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Ι της 
οδηγίας. Το υπόδειγμα αυτό περιλαμβάνει τα τεχνικά χαρακτηριστικά του οχήματος. Πρέπει 

  
1 Νομοθετικό διάταγμα αριθ. 264/93 άρθρο 13.
2 Βλέπε για παράδειγμα την απόφαση του Δικαστηρίου της 11ης Ιουνίου 1987 στην υπόθεση 406/85, Procureur 
de la République κατά Daniel Gofette και Alfred Gilliard, Συλλογή 1987, σελ. 2525.
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να σημειωθεί ότι η αιτιολογική σκέψη 5 της οδηγίας αναφέρει ότι όλα τα κράτη μέλη 
απαιτούν ως προϋπόθεση για να εκδώσουν άδεια κυκλοφορίας για όχημα, για το οποίο έχει 
προηγουμένως εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας σε άλλο κράτος μέλος, έγγραφο που πιστοποιεί 
την έκδοση αυτής της άδειας κυκλοφορίας καθώς και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του 
οχήματος.
Από την 1η Ιανουαρίου 1998, όλα τα επιβατικά αυτοκίνητα που πρόκειται να ταξινομηθούν 
στην ΕΚ πρέπει να συμμορφώνονται με τις διατάξεις της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ της 6ης 
Φεβρουαρίου 1970 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών μελών που αφορούν 
στην έγκριση των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκουμένων τους και να 
ταξινομούνται βάσει του πιστοποιητικού τους συμμόρφωσης ΕΚ.

Κατά συνέπεια, τα κράτη μέλη μπορούν να απαιτούν την υποβολή πιστοποιητικού 
συμμόρφωσης, το οποίο εκδίδεται από τον κατασκευαστή και περιγράφει τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά του οχήματος. Το άρθρο 6, παράγραφος 1 της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ 
υποχρεώνει τον κατασκευαστή να εκδίδει πιστοποιητικό συμμόρφωσης, το οποίο πρέπει να 
συνοδεύει κάθε όχημα που κατασκευάστηκε σύμφωνα με εγκεκριμένο τύπο οχήματος.

Δεδομένου ότι το όχημα ταξινομήθηκε στη Γαλλία το 2004, τεκμαίρεται ότι καλύπτεται από 
έγκυρο πιστοποιητικό συμμόρφωσης και δεν μπορεί να απαιτηθεί πρόσθετη διαδικασία 
έγκρισης.

Βάσει των προαναφερθέντων, η αναφορά δεν φαίνεται να αποκαλύπτει παραβίαση του 
άρθρου 90 της Συνθήκης, αλλά επιβεβαιώνεται ότι εάν η Πορτογαλία απαιτεί πρόσθετες 
τεχνικές πληροφορίες, επιπλέον αυτών που περιέχονται στο πιστοποιητικό συμμόρφωσης, 
αυτό συνιστά παραβίαση του άρθρου 6 της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ.

Συμπέρασμα

Η αναφέρουσα παρακαλείται να επικοινωνήσει με τον κ. Reinhard Schulte-Braucks 
(Reinhard.Schulte-Braucks@cec.eu.int), Προϊστάμενο της μονάδας Αυτοκινητοβιομηχανίας
της Γενικής Διεύθυνσης Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
προκειμένου να υποβάλει πρόσθετες και αναλυτικότερες πληροφορίες.

4. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 23 Μαρτίου 2007.

Όπως ορθώς επεσήμανε η αναφέρουσα, το αυτοκίνητό της ενδεχομένως να απαλλασσόταν 
από τα τέλη ταξινόμησης οχημάτων, εάν η ίδια προσκόμιζε στις πορτογαλικές αρχές τα 
απαιτούμενα έγγραφα, μολονότι ανάλογη υποχρέωση απαλλαγής δεν προβλέπεται από το 
κοινοτικό δίκαιο.

Ωστόσο, το κράτος μέλος προορισμού μπορεί να υποβάλει το όχημα με κινητήρα σε 
πρόσθετους τεχνικούς ελέγχους, εφόσον οι σχετικές πληροφορίες που είναι απαραίτητες για 
τις αρμόδιες αρχές δεν είναι δυνατόν να εντοπιστούν στα υποβληθέντα πιστοποιητικά. Οι 
πρόσθετες αυτές απαιτήσεις θα πρέπει να δικαιολογούνται με βάση οποιονδήποτε από τους 
λόγους που παρατίθενται στο άρθρο 30 της Συνθήκης ΕΚ ή με βάση οποιαδήποτε από τις 
περιπτώσεις επιτακτικής φύσης στις οποίες έχει αναφερθεί το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, όπως 
είναι η οδική ασφάλεια.
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Καθώς η παρούσα υπόθεση αφορά μεταχειρισμένο όχημα που έχει λάβει την έγκριση ΕΟΚ 
και το οποίο έχει προηγουμένως ταξινομηθεί σε άλλο κράτος μέλος, η ερμηνευτική 
ανακοίνωση της Επιτροπής 96/C 143/041 προβλέπει ότι «ούτε στην περίπτωση αυτή θα ήταν 
δικαιολογημένη η διενέργεια ελέγχου εκ μέρους των αρχών του κράτους μέλους προορισμού 
σχετικά με την έγκριση του οχήματος: το όχημα εγγράφεται βάσει «έγκρισης ΕΟΚ» η οποία 
ισχύει σε όλα τα κράτη μέλη». Ωστόσο, η διενέργεια τεχνικού ελέγχου προκειμένου να 
διαπιστωθεί η κατάσταση στην οποία βρίσκεται το όχημα επιτρέπεται, εφόσον ο έλεγχος 
αυτός πραγματοποιείται κατά τρόπο που δεν εισάγει διακρίσεις.

Βάσει των προαναφερθέντων, από την αναφορά δεν φαίνεται να προκύπτει παραβίαση του 
άρθρου 90 της Συνθήκης της ΕΚ. Εάν αποδεικνυόταν ότι η Πορτογαλία εξαρτά την 
ταξινόμηση των μεταχειρισμένων οχημάτων που έχουν λάβει έγκριση ΕΟΚ και έχουν 
προηγουμένως ταξινομηθεί στη Γαλλία από τη διενέργεια τεχνικού ελέγχου για τη 
διαπίστωση της κατάστασής τους, τη στιγμή που κάτι τέτοιο δεν ισχύει για τα οχήματα που 
ανταποκρίνονται στους ίδιους όρους αλλά έχουν ταξινομηθεί στην Πορτογαλία, αυτό θα 
συνιστούσε παραβίαση του κοινοτικού δικαίου. Επί του παρόντος, δεν προκύπτει κάτι τέτοιο 
από τις πληροφορίες που διαθέτει η Επιτροπή.

Εν κατακλείδι, η Επιτροπή θα ήθελε να επαναλάβει ότι η ειδική απαλλαγή την οποία 
επιδιώκει η αναφέρουσα υπερβαίνει τις απαιτήσεις του κοινοτικού δικαίου. Σύμφωνα με τις 
πληροφορίες που έχει στη διάθεσή της η Επιτροπή, οι όροι που επιβάλλονται από τις 
πορτογαλικές αρχές, αν και επαχθείς, δεν συνιστούν ένδειξη διακρίσεων.

  
1 Ερμηνευτική ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τις διαδικασίες έγκρισης και εγγραφής οχημάτων που 

έχουν εγγραφεί προηγουμένως σε άλλο κράτος μέλος (96/C 143/04), ΕΕ C της 15.5.1996, σελ. 4.
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