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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0398/2010, του M. Jean-Pierre Decool, γαλλικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος του κ. Bruno Rommelaere και της συνοδού του κ. de Castro, 
σχετικά με την κατάσχεση των εγγράφων ταξινόμησης του οχήματος της 
συνοδού του κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού στην Πορτογαλία

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων ζητεί διευκρινίσεις σχετικά με τις διατάξεις της ευρωπαϊκής νομοθεσίας σε ό,τι 
αφορά την οδήγηση των οχημάτων από κάποιον τρίτο σε κράτος μέλος διαφορετικό από 
εκείνο στο οποίο ταξινομήθηκαν. Ο αναφέρων περιγράφει την κατάσταση της συνοδού τού κ. 
Bruno Rommelaere, κ. de Castro, Πορτογαλίδας πολίτου που διαμένει στη Γαλλία. Σύμφωνα 
με τον αναφέροντα, η πορτογαλική αστυνομία κατέσχεσε την άδεια κυκλοφορίας της κ.de
Castro –η οποία ταξίδευε στην Πορτογαλία με το όχημά της, που ήταν ταξινομημένο στη 
Γαλλία, και λόγω κάποιας αδιαθεσίας υποχρεώθηκε να ζητήσει από το πρόσωπο που τη 
συνόδευε να οδηγήσει το όχημα– επειδή δάνεισε το αυτοκίνητό της σε κάποιον τρίτο χωρίς 
προηγούμενη έγκριση από τις τελωνειακές αρχές. Ο αναφέρων υποστηρίζει ότι η κ. Castro
υποχρεώθηκε να πληρώσει πρόστιμο ύψους 175,50 ευρώ για να της επιστραφεί η άδεια 
κυκλοφορίας. 

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 7 Ιουλίου 2010. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 2 Σεπτεμβρίου 2010.

Ο αναφέρων ζητεί διευκρινίσεις, εκ μέρους της κ. DC, σχετικά με τις διατάξεις της 
νομοθεσίας της ΕΕ σε ό,τι αφορά την οδήγηση των οχημάτων σε κράτος μέλος διαφορετικό 
από εκείνο στο οποίο ταξινομήθηκαν από κάτοικο του κράτους αυτού.
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Όσον αφορά την προσωρινή διασυνοριακή μεταφορά οχήματος, η οδηγία 83/182/ΕΟΚ για τις 
φορολογικές ατέλειες που εφαρμόζονται στο εσωτερικό της Κοινότητας στις προσωρινές 
εισαγωγές ορισμένων μεταφορικών μέσων (ΕΕ L 105, 23.4.1983, σελ. 59) (στο εξής οδηγία 
83/182) αποσκοπεί στην εξάλειψη των εμποδίων για την ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων 
και στη συγκρότηση ευρωπαϊκής εσωτερικής αγοράς. Σύμφωνα με την οδηγία, όταν ένα 
μεταφορικό μέσο εισάγεται προσωρινά, χορηγείται εξαίρεση από τα τέλη έκδοσης άδειας 
κυκλοφορίας και από τα κανονικά οδικά τέλη για περίοδο, συνεχή ή μη, όχι μεγαλύτερη των 
έξι μηνών ανά δώδεκα μήνες, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

–     το μεταφορικό μέσο πρέπει να έχει αποκτηθεί σύμφωνα με τους γενικούς όρους 
φορολογίας που ισχύουν στην εσωτερική αγορά ενός κράτους μέλους·

–     ο ιδιώτης που εισάγει το μεταφορικό μέσο πρέπει να έχει τη συνήθη κατοικία του/της σε 
κράτος μέλος διαφορετικό από το κράτος μέλος της προσωρινής εισαγωγής και να 
χρησιμοποιεί αυτό το μεταφορικό μέσο για ιδιωτική του/της χρήση·

–     το μεταφορικό μέσο δεν επιτρέπεται να μεταβιβάζεται ούτε να εκμισθώνεται μέσα στο 
κράτος μέλος όπου εισάγεται προσωρινά, αλλά ούτε και να αποτελέσει αντικείμενο 
χρησιδανείου προς κάτοικο αυτού του κράτους μέλους.

Ελλείψει ενωσιακών διατάξεων σχετικά με αυτό το ζήτημα, τα κράτη μέλη είναι ελεύθερα να 
θεσπίζουν τέτοιες διατάξεις σε εθνικό επίπεδο, εφόσον δεν έρχονται σε σύγκρουση με τα 
βασικά δικαιώματα που προβλέπει η Συνθήκη.

Καθώς το εν λόγω όχημα έγινε αντικείμενο χρησιδανείου προς τη νύφη της κ. DC, η οποία 
είναι κάτοικος Πορτογαλίας, η εξαίρεση δεν εφαρμόστηκε στην προσωρινή εισαγωγή του 
οχήματος. Όπως φαίνεται, η Πορτογαλία ασκεί το δικαίωμά της να μην επιτρέπει τη χρήση 
προσωρινά εισαγόμενου οχήματος από κατοίκους της. 

Όσον αφορά το πρόστιμο που υποχρεώθηκε να πληρώσει ο αιτών, πρέπει να τονιστεί ότι στην 
παράγραφο 80-81 της απόφασης στην υπόθεση C-156/04, Επιτροπή κατά Ελλάδας, το 
Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάσισε ότι τα πρόστιμα για περιπτώσεις όπου ένα 
όχημα που καλύπτεται από εξαίρεση καταβολής του προσωρινού φόρου οδηγείται εντός της 
εθνικής επικράτειας από πρόσωπο που δεν είναι ο ευεργετούμενος από την εξαίρεση, 
βρίσκεται εκτός του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας 83/182. Καθώς δεν προβλέπεται άλλη 
εναρμόνιση σύμφωνα με την ενωσιακή νομοθεσία, η Επιτροπή δεν έχει αρμοδιότητα σε αυτό 
το ζήτημα. 

Ως εκ τούτου η αναφορά δεν περιγράφει καμία παραβίαση της νομοθεσίας της ΕΕ.

4. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 13.01.2011.

Ο αναφέρων ζητεί διευκρινίσεις σχετικά με τις διατάξεις της νομοθεσίας της ΕΕ σε ό,τι 
αφορά την οδήγηση των οχημάτων σε κράτος μέλος διαφορετικό από εκείνο στο οποίο 
ταξινομήθηκαν από κάτοικο του κράτους αυτού.
Ο αναφέρων περιγράφει την κατάσταση της κ. dC, Πορτογαλίδας πολίτου που διαμένει στη 
Γαλλία. Η κ. dC, η οποία ταξίδευε στην Πορτογαλία με το όχημά της, που ήταν ταξινομημένο 
στη Γαλλία, λόγω κάποιας αδιαθεσίας ζήτησε από τη νύφη της να την πάει στο σπίτι της, 
καθώς ζούσε μακριά από όλα τα δημόσια μέσα μεταφοράς. Από τη συνημμένη στην αναφορά 
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επιστολή προκύπτει ότι στον δρόμο της επιστροφής της νύφης της κ. dC, αφού την άφησε στο 
σπίτι της, η πορτογαλική αστυνομία σταμάτησε το όχημα. Κατά συνέπεια, κατασχέθηκαν τα 
έγγραφα ταξινόμησης από την πορτογαλική αστυνομία, διότι το όχημα οδηγούνταν από 
κάτοικο Πορτογαλίας. Για την ανάκτηση του εγγράφου ταξινόμησης του οχήματος έπρεπε να 
καταβληθεί πρόστιμο ύψους 175,50 ευρώ.

Όπως διευκρινίστηκε στην προηγούμενη απάντηση της Επιτροπής, όσον αφορά την 
προσωρινή διασυνοριακή μεταφορά οχήματος, η οδηγία 83/182/ΕΟΚ για τις φορολογικές 
ατέλειες που εφαρμόζονται στο εσωτερικό της Κοινότητας στις προσωρινές εισαγωγές 
ορισμένων μεταφορικών μέσων (ΕΕ L 105, 23.4.1983, σελ. 59) (στο εξής οδηγία 83/182) 
αποσκοπεί στην εξάλειψη των εμποδίων για την ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων και στη 
συγκρότηση ευρωπαϊκής εσωτερικής αγοράς. Σύμφωνα με την οδηγία αυτή, όταν ένα 
μεταφορικό μέσο εισάγεται προσωρινά, χορηγείται ατέλεια από το τέλος ταξινόμησης 
οχημάτων και τα συνήθη τέλη κυκλοφορίας για συνεχές ή μη διάστημα το πολύ έξι μηνών 
ανά δωδεκάμηνο, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται ορισμένοι όροι, και ειδικότερα ότι το 
μεταφορικό μέσο δεν επιτρέπεται να μεταβιβάζεται ούτε να εκμισθώνεται μέσα στο κράτος 
μέλος όπου εισάγεται προσωρινά, αλλά ούτε και να αποτελέσει αντικείμενο χρησιδανείου 
προς κάτοικο αυτού του κράτους μέλους. Εφόσον το συγκεκριμένο αυτοκίνητο δανείσθηκε 
σε κάτοικο Πορτογαλίας, η εναρμονισμένη φορολογική ατέλεια δεν ίσχυε για την προσωρινή 
εισαγωγή του οχήματος όταν αυτό ακινητοποιήθηκε από την αστυνομία. Θα μπορούσαμε να 
προσθέσουμε ότι η ατέλεια θα εξακολουθούσε να ισχύει αν το αυτοκίνητο το είχε δανεισθεί 
άλλος κάτοικος αλλοδαπής.

Η Επιτροπή Αναφορών ζήτησε συμπληρωματικές πληροφορίες εν προκειμένω όσον αφορά 
τη συμβατότητα του εν λόγω πορτογαλικού μέτρου με τις θεμελιώδεις ελευθερίες που 
διασφαλίζονται από τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής 
«ΣΛΕΕ»), καθώς και το κατά πόσον υφίστανται ισχύοντα νομοθετικά μέτρα στον τομέα 
αυτόν.

Η Επιτροπή θα ήθελε να επισημάνει ότι σε αντίθεση με τις περιπτώσεις χρηματοδοτικής 
μίσθωσης, ενοικίασης και διασυνοριακής μίσθωσης, για τις οποίες ισχύουν τα άρθρα της 
ΣΛΕΕ σχετικά με την ελευθερία παροχής υπηρεσιών και την ελευθερία εγκατάστασης, η 
περίπτωση αυτή αφορά απλώς μία ιδιώτη άλλου κράτους μέλους κατά τη διάρκεια ταξιδιού 
αναψυχής που δανείζει το ταξινομημένο στην αλλοδαπή αυτοκίνητό της σε κάτοικο 
Πορτογαλίας. Μια τέτοια περίπτωση δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 45 της 
ΣΛΕΕ, που ρυθμίζει την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων, καθώς η κ. dC δεν μετέβη 
στην Πορτογαλία για επαγγελματικούς λόγους. Ούτε εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του 
άρθρου 49, που απαγορεύει τους περιορισμούς της ελευθερίας εγκαταστάσεως των υπηκόων 
σε άλλα κράτη μέλη, καθώς η κ. dC δεν σκόπευε να εγκατασταθεί η ίδια ή να ιδρύσει 
πρακτορείο, υποκατάστημα ή θυγατρική εταιρεία στην Πορτογαλία. Επίσης, δεν ισχύει το 
άρθρο 56 της ΣΛΕΕ σχετικά με την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών, διότι η κ. dC δεν σκόπευε 
να παράσχει υπηρεσίες στην Πορτογαλία. Τέλος, δεν στοιχειοθετείται παράβαση του 
άρθρου 110 της ΣΛΕΕ, καθώς το μέτρο δεν επιβάλει υψηλότερη φορολογία στα αυτοκίνητα 
από άλλα κράτη μέλη σε σχέση με τα εγχώρια αυτοκίνητα.

Συνεπώς, η Επιτροπή είναι της άποψης ότι η Πορτογαλία έχει δικαίωμα να απαγορεύσει τη 
χρήση προσωρινά εισαχθέντος οχήματος από τους κατοίκους της. Όπως επισημαίνεται στην 
προηγούμενη απάντηση, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάσισε ότι τα πρόστιμα 
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για περιπτώσεις όπου ένα όχημα που καλύπτεται από εξαίρεση καταβολής του προσωρινού 
φόρου οδηγείται εντός της εθνικής επικράτειας από πρόσωπο που δεν είναι ο ευεργετούμενος 
από την εξαίρεση, βρίσκεται εκτός του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας 83/182.

Η αναφορά δεν αποκαλύπτει, συνεπώς, παραβίαση της νομοθεσίας της ΕΕ.

Όσον αφορά την ερώτηση για τα ισχύοντα νομοθετικά μέτρα, η Επιτροπή θα ήθελε να 
υπογραμμίσει ότι στις 5 Ιουλίου 2005 παρουσίασε πρόταση οδηγίας σχετικά με τη φορολογία 
των επιβατικών αυτοκινήτων η οποία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την κατάργηση του τέλους 
ταξινόμησης. Η πρόταση περιείχε διατάξεις που θεσπίζουν ένα σύστημα επιστροφής των 
τελών ταξινόμησης το οποίο αναμένεται να εφαρμοστεί στα επιβατικά αυτοκίνητα που έχουν 
ταξινομηθεί σε ένα κράτος μέλος και ακολούθως εξάγονται ή μεταφέρονται μόνιμα σε άλλο 
κράτος μέλος. Το μέτρο αυτό έχει δύο στόχους· πρώτον, να αποφευχθεί η διπλή καταβολή 
τελών ταξινόμησης και δεύτερον, να διασφαλισθεί ότι τα τέλη ταξινόμησης θα εισπράττονται 
ανάλογα με την χρήση του αυτοκινήτου στο οικείο κράτος μέλος. Ωστόσο, οι προτάσεις της 
Επιτροπής σε αυτόν τον τομέα δεν εγκρίθηκαν λόγω της ανεπαρκούς στήριξης από τα κράτη 
μέλη.

Παρά την έλλειψη ομοφωνίας εν προκειμένω στο Συμβούλιο, η Επιτροπή ευελπιστεί ότι τα 
κράτη μέλη θα συνεργαστούν για την εξάλειψη των εναπομεινάντων φορολογικών εμποδίων 
στην εσωτερική αγορά.


