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1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα, η οποία εισήγαγε ένα μεταχειρισμένο όχημα στην Ισπανία, διαμαρτύρεται για 
την απουσία διατάξεων σχετικά με την έγκριση τύπου οχήματος σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 
Επισημαίνει ότι οι ισπανικές αρχές αρνήθηκαν να κάνουν δεκτό το βελγικό πιστοποιητικό 
έγκρισης τύπου, υποχρεώνοντάς την να υποβάλει αίτηση για την έκδοση πιστοποιητικού στην 
Ισπανία, γεγονός το οποίο συνεπάγεται διπλάσια έξοδα. Η αναφέρουσα ζητεί την αναγνώριση 
της ισχύος των πιστοποιητικών αυτών σε ολόκληρη την Ευρώπη.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 8 Οκτωβρίου 2010. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 9 Δεκεμβρίου 2010.

Η αναφορά

Η αναφέρουσα διαμαρτύρεται για τα προβλήματα που αντιμετώπισε στην Ισπανία όσον 
αφορά την ταξινόμηση ενός οχήματος το οποίο είχε ταξινομηθεί στο Βέλγιο πριν από 20 και 
πλέον χρόνια. Προκειμένου να ταξινομηθεί στην Ισπανία, το μηχανοκίνητο όχημά της 
υποβλήθηκε σε τεχνική επιθεώρηση για την οποία η αναφέρουσα έπρεπε να προσκομίσει ένα 
πιστοποιητικό έγκρισης τύπου. Ωστόσο, το πιστοποιητικό έγκρισης τύπου που εκδόθηκε στο 
Βέλγιο δεν έγινε δεκτό από την ισπανική αρχή τεχνικής επιθεώρησης. Επομένως, η 
αναφέρουσα έπρεπε να υποβάλει αίτηση για νέο πιστοποιητικό στο υποκατάστημα του 
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οχήματος στην Ισπανία, με αποτέλεσμα να επιβαρυνθεί με περαιτέρω έξοδα.

Η αναφέρουσα καταγγέλλει επίσης το γεγονός ότι στην Ισπανία απαιτήθηκε να 
πραγματοποιηθεί τεχνικός έλεγχος του οχήματος παρόλο που το μηχανοκίνητο όχημα είχε 
υποβληθεί σε ανάλογο έλεγχο στο Βέλγιο πριν από διάστημα μικρότερο των 6 μηνών. 

Η αναφέρουσα, πρώτον, ζητεί να μάθει εάν η ισπανική νομοθεσία σχετικά με τους κανόνες 
για την έγκριση τύπου των μηχανοκίνητων οχημάτων συνάδει με την ευρωπαϊκή νομοθεσία 
δεδομένου ότι αυτή είχε θεσπισθεί πριν από την προσχώρηση της Ισπανίας στις Ευρωπαϊκές 
Κοινότητες το 1986 (βασιλικό διάταγμα 2140/1985) και δεύτερον, θέτει ερωτήματα σχετικά 
με την έλλειψη εναρμόνισης των πιστοποιητικών έγκρισης τύπου σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Παρατηρήσεις της Επιτροπής

Η ερμηνευτική ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τις διαδικασίες ταξινόμησης 
μηχανοκίνητων οχημάτων που προέρχονται από άλλο κράτος μέλος της 14ης Φεβρουαρίου
2007 (SEC(2007) 169 τελικό) παρέχει κάποιες κατευθύνσεις σχετικά με τις αρχές που 
απορρέουν από την ευρωπαϊκή νομοθεσία και ισχύουν για την ταξινόμηση των 
μηχανοκίνητων οχημάτων που δεν έχουν λάβει έγκριση τύπου ΕΚ και έχουν προηγουμένως 
ταξινομηθεί σε άλλο κράτος μέλος, ιδίως την ανάγκη τήρησης της ελεύθερης κυκλοφορίας 
των εμπορευμάτων όπως κατοχυρώνεται στα άρθρα 34 έως 36 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η ανακοίνωση, επεξηγώντας τις απαιτήσεις για την ταξινόμηση των μηχανοκίνητων 
οχημάτων ορίζει ότι ένα από τα έγγραφα που πρέπει να προσκομισθούν είναι το 
πιστοποιητικό έγκρισης τύπου.

Η αναφέρουσα υπέβαλε ένα εθνικό πιστοποιητικό συμμόρφωσης το οποίο, σε αντίθεση με τα 
πιστοποιητικά συμμόρφωσης ΕΚ, δεν αναγνωρίζεται αυτόματα από τις εθνικές αρχές. Ένα 
εθνικό πιστοποιητικό έγκρισης τύπου είναι έγκυρο μόνο στη χώρα στην οποία εκδόθηκε 
και δεν απαγορεύει στη χώρα προορισμού να απαιτεί πρόσθετους τεχνικούς ελέγχους ή 
πιστοποιητικά, όπου κρίνεται απαραίτητο, πριν από την ταξινόμηση ενός μηχανοκίνητου 
οχήματος.

Από την επιστολή της 17ης Φεβρουαρίου 2010 της τοπικής κυβέρνησης της Castilla y León 
που επισυνάπτεται στην αναφορά, προκύπτει ότι οι ισπανικές αρχές απαίτησαν την έκδοση 
ενός νέου πιστοποιητικού καθώς το πιστοποιητικό που είχε εκδοθεί στο Βέλγιο δεν περιείχε 
ορισμένες πληροφορίες τις οποίες οι εν λόγω αρχές θεωρούσαν απαραίτητες. Ωστόσο, οι 
τελευταίες δεν απαίτησαν πρόσθετους ελέγχους. Η πρακτική αυτή μπορεί να θεωρηθεί 
αναλογική.

Σε ό,τι αφορά τους τεχνικούς ελέγχους, η οδηγία 2009/40/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 2009, σχετικά με τον τεχνικό έλεγχο των μηχανοκίνητων 
οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους ορίζει ότι «σε κάθε κράτος μέλος τα μηχανοκίνητα 
οχήματα που είναι εγγεγραμμένα σ’ αυτό, καθώς και τα ρυμουλκούμενα και τα 
ημιρυμουλκούμενά τους, υπόκεινται σε περιοδικό τεχνικό έλεγχο σύμφωνα με την παρούσα 
οδηγία». Οι κατηγορίες των οχημάτων που υπόκεινται σε αυτήν την υποχρέωση 
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απαριθμούνται στα Παραρτήματα I και ΙΙ της οδηγίας1. Φαίνεται, ωστόσο, ότι το όχημα της 
αναφέρουσας δεν υπόκειται σε αυτήν την οδηγία. 

Οι αρχές της χώρας προορισμού δύνανται να απαιτήσουν την υποβολή του μηχανοκίνητου 
οχήματος σε νέο τεχνικό έλεγχο, εάν, μεταξύ άλλων, ο έλεγχος αυτός δεν εξυπηρετεί τον ίδιο 
σκοπό με τυχόν ελέγχους που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί στη χώρα καταγωγής, και εάν 
απαιτείται να πραγματοποιηθεί ο υποχρεωτικός περιοδικός έλεγχος στη χώρα αυτή.

Από τις πληροφορίες που διαβίβασε η αναφέρουσα, δεν είναι σαφές εάν ο ισπανικός τεχνικός 
έλεγχος περιλάμβανε τυχόν διαφορετικά στοιχεία από εκείνα που επιθεωρούνται στο Βέλγιο.

Σε ό,τι αφορά την ισχύουσα ισπανική νομοθεσία, ο αναφέρων επικαλείται το βασιλικό 
διάταγμα 2140/1985, το οποίο πράγματι θεσπίσθηκε πριν από την προσχώρηση της Ισπανίας 
στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες. Ωστόσο, το εν λόγω βασιλικό διάταγμα έχει τροποποιηθεί δύο 
φορές. Συγκεκριμένα, με το βασιλικό διάταγμα 1528/1998 το οποίο τροποποιεί το άρθρο 11 
του βασιλικού διατάγματος 2140/1985 και καθορίζει τους κανόνες για την έγκριση τύπου των 
μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους καθώς και των μερών τους2 και με 
το βασιλικό διάταγμα 1204/1999 το οποίο τροποποιεί το βασιλικό διάταγμα 2140/1985.3 Τα
εν λόγω νομοθετήματα δεν φαίνεται να παραβιάζουν τους ισχύοντες ευρωπαϊκούς κανόνες 
για την έγκριση τύπου και την ταξινόμηση των οχημάτων που έχουν προηγουμένως 
ταξινομηθεί σε άλλο κράτος μέλος.

Σε ό,τι αφορά τον ισχυρισμό περί «έλλειψης εναρμόνισης των πιστοποιητικών έγκρισης 
τύπου σε ευρωπαϊκό επίπεδο» πρέπει να υπογραμμισθεί ότι η οδηγία 92/53/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας-πλαισίου 70/156/ΕΟΚ περί προσέγγισης των 
νομοθεσιών των κρατών μελών που αφορούν την έγκριση τύπου των οχημάτων με κινητήρα 
και των ρυμουλκουμένων τους καθιέρωσε ένα κοινοτικό σύστημα έγκρισης τύπου στο 
εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης με στόχο την επίτευξη της ελεύθερης κυκλοφορίας των 
εμπορευμάτων στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας. Σε πρώτη φάση, αυτό αφορούσε τα 
οχήματα της κατηγορίας M1

4
.

Πρόσφατα, η οδηγία-πλαίσιο 70/156/ΕΟΚ τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε από την 
οδηγία 2007/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης 
Σεπτεμβρίου 2007, για τη θέσπιση πλαισίου για την έγκριση των μηχανοκίνητων οχημάτων 
και των ρυμουλκουμένων τους, και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και 
χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά. Με τη νέα οδηγία-
πλαίσιο, το σύστημα έγκρισης τύπου έχει επεκταθεί σε όλες τις κατηγορίες οχημάτων.
                                               
1 ΕΕ L 141 της 6.6.2009, σ. 12-28.

2 Βασιλικό διάταγμα 1528/1988, της 16ης Δεκεμβρίου, το οποίο τροποποιεί το άρθρο 11 του βασιλικού 
διατάγματος 2140/1985, για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την έγκριση τύπου μηχανοκίνητων οχημάτων, 
ρυμουλκουμένων και ημιρυμουλκουμένων, καθώς και των μερών και των εξαρτημάτων των εν λόγω οχημάτων.

3 Βασιλικό διάταγμα 1204/1999, της 9ης Ιουλίου, για την τροποποίηση του βασιλικού διατάγματος 2140/1985, 
της 9ης Οκτωβρίου, για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την έγκριση τύπου μηχανοκίνητων οχημάτων, 
ρυμουλκουμένων και ημιρυμουλκουμένων, καθώς και των μερών και των εξαρτημάτων των εν λόγω οχημάτων.
4 Οχήματα χρησιμοποιούμενα για τη μεταφορά προσώπων και περιλαμβάνοντα το πολύ οκτώ θέσεις καθημένων πέραν του 
καθίσματος του οδηγού.
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Πιο συγκεκριμένα, αυτό σημαίνει ότι όλα τα νέα επιβατικά οχήματα που τίθενται σε 
κυκλοφορία στα κράτη μέλη της ΕΕ από την 1η Ιανουαρίου 1998 συμμορφώνονται με την 
ευρωπαϊκή νομοθεσία για την έγκριση τύπου. 

Σε ό,τι αφορά τα μεταχειρισμένα οχήματα, που αποτελεί και την περίπτωση του υπό εξέταση 
μηχανοκίνητου οχήματος καθώς αυτό είναι άνω των 20 ετών, πρέπει να τηρηθεί η αρχή της 
ελεύθερης κυκλοφορίας των εμπορευμάτων των άρθρων 34 έως 36 της ΣΛΕΕ. Ειδικότερα, 
αυτό σημαίνει ότι πρέπει να τηρούνται δεόντως οι αρχές της αναλογικότητας, της αμοιβαίας 
αναγνώρισης, και της απαγόρευσης των διακρίσεων όταν τα κράτη μέλη καθιερώνουν μια 
διαδικασία αναγνώρισης των πιστοποιητικών έγκρισης τύπου που δεν εμπίπτει στο πεδίο 
εφαρμογής της οδηγίας 2007/46/ΕΚ. Η αναφέρουσα καλείται να διαβάσει την ερμηνευτική 
ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τις διαδικασίες ταξινόμησης μηχανοκίνητων οχημάτων 
που προέρχονται από άλλο κράτος μέλος της 14ης Φεβρουαρίου 2007 (SEC(2007) 169 τελικό) 
για αναλυτικές πληροφορίες.

Συμπέρασμα

Η Επιτροπή είναι της άποψης ότι η υπόθεση που καταγγέλλει η αναφέρουσα δεν εγείρει 
κάποιο πρόβλημα από πλευράς συμμόρφωσης με το ευρωπαϊκό δίκαιο. Δεδομένου ότι δεν 
διαβιβάστηκαν πιο συγκεκριμένες πληροφορίες ιδίως σε σχέση με τον τεχνικό έλεγχο 
οχήματος που διενεργήθηκε στην Ισπανία, φαίνεται ότι η Ισπανία έχει εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις που απορρέουν από το ευρωπαϊκό δίκαιο.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η οδηγία 2007/46/ΕΚ θεσπίζει ένα πλαίσιο για την έγκριση των νέων 
μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους, και των συστημάτων, 
κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα 
οχήματα αυτά, επεκτείνοντας το σύστημα έγκρισης τύπου σε όλες τις κατηγορίες των 
οχημάτων. Σε ό,τι αφορά τα μεταχειρισμένα μηχανοκίνητα οχήματα, ισχύει η αρχή της 
ελεύθερης κυκλοφορίας των εμπορευμάτων που κατοχυρώνεται στα άρθρα 34 έως 36 της 
ΣΛΕΕ.

Τέλος πρέπει να σημειωθεί ότι η ισπανική νομοθεσία για την έγκριση τύπου και την 
ταξινόμηση των μηχανοκίνητων οχημάτων που έχουν προηγουμένως ταξινομηθεί σε άλλο
κράτος μέλος φαίνεται να συνάδει με το ευρωπαϊκό δίκαιο.


