
CM\866833EL.doc PE464.889v01-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Αναφορών

6.5.2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1462/2010, του Markus Vogt, γερμανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος 
της Skan Auto, σχετικά με την εναρμόνιση των προϋποθέσεων εισαγωγής 
μεταχειρισμένων αυτοκινήτων στην Ένωση

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων επιδιώκει την εναρμόνιση των προϋποθέσεων εισαγωγής μεταχειρισμένων 
αυτοκινήτων στην ΕΕ. Είναι της άποψης ότι ένα όχημα που έχει ήδη εισαχθεί σε κάποιος 
κράτος μέλος της ΕΕ πρέπει να μπορεί να εισαχθεί σε κάποιο άλλο κράτος μέλος εάν δεν 
έχουν γίνει τεχνικές προσαρμογές. Αναφέρει ως παράδειγμα τις διαφορετικές τεχνικές 
προϋποθέσεις που ισχύουν για τα οχήματα που είναι εφοδιασμένα με εξοπλισμό αυτοκίνησης 
με υγραέριο.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 7 Μαρτίου 2011. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 6 Μαΐου 2011.

Όταν οι πολίτες της ΕΕ αγοράζουν αυτοκίνητο σε κάποιο άλλο κράτος μέλος ή το 
μεταφέρουν σε κράτος μέλος διαφορετικό από αυτό στο οποίο το αγόρασαν (π.χ. όταν 
αλλάζουν τόπο διαμονής), βρίσκονται αντιμέτωποι με διατυπώσεις επαναταξινόμησης. Η 
ποικιλομορφία των κανόνων και οι διάφορες αντικρουόμενες απαιτήσεις για την ταξινόμηση 
των μηχανοκίνητων οχημάτων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση συνιστούν μείζονα 
φραγμό στις διασυνοριακές μεταφορές οχημάτων που έχουν ήδη ταξινομηθεί σε κάποιο 
κράτος μέλος. 

Για την επίλυση αυτού του τύπου των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο αναφέρων, η 
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Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προτείνει το 2012 την απλούστευση των διατυπώσεων και των όρων 
για την ταξινόμηση αυτοκινήτων που έχουν ταξινομηθεί προηγουμένως σε άλλο κράτος 
μέλος. Σε αυτό το πλαίσιο, η Επιτροπή ξεκίνησε δημόσια διαβούλευση1 για τον 
προσδιορισμό των βασικών δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι πολίτες της ΕΕ, καθώς και για 
τη διεξοδική εξέταση των τρόπων με τους οποίους είναι δυνατόν να απλουστευθούν οι 
διαδικασίες ταξινόμησης για οχήματα που έχουν ταξινομηθεί προηγουμένως σε άλλο κράτος 
μέλος. 

Όσον αφορά τα νέα μηχανοκίνητα οχήματα που χρησιμοποιούν υγραέριο, στα τέλη του 2010, 
η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση τροποποίησης του παραρτήματος IV του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 661/2009 για τη γενική ασφάλεια των μηχανοκίνητων οχημάτων, ώστε να περιληφθούν 
οι κανονισμοί της Οικονομικής Επιτροπής για την Ευρώπη των Ηνωμένων Εθνών 
(ΟΕΕ/ΟΗΕ), μεταξύ άλλων και ο κανονισμός αριθ. 67 σχετικά με τα μηχανοκίνητα οχήματα 
που χρησιμοποιούν υγραέριο. Η εν λόγω πρόταση –η οποία εξετάζεται επί του παρόντος 
ενδελεχώς από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο– καθιστά τον κανονισμό 
αριθ. 67 υποχρεωτική νομοθεσία της ΕΕ. Δεδομένου δε ότι η ΕΕ έχει ήδη προσχωρήσει στον 
κανονισμό ΟΕΕ/ΟΗΕ αριθ. 67, οι εγκρίσεις που χορηγούνται δυνάμει αυτού του κανονισμού 
ΟΕΕ/ΟΗΕ πρέπει καταρχήν να είναι αποδεκτές σε ολόκληρη την επικράτεια της ΕΕ, 
σύμφωνα με την απόφαση 97/836/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με την προσχώρηση της ΕΕ 
στη συμφωνία του 1958 της ΟΕΕ/ΟΗΕ. Κατά συνέπεια, εάν σε ένα κράτος μέλος της ΕΕ έχει 
εκδοθεί έγκριση νέου οχήματος για την εγκατάσταση ειδικού εξοπλισμού αυτοκίνησης με 
υγραέριο σύμφωνα με τον κανονισμό ΟΕΕ/ΟΗΕ αριθ. 67, η εν λόγω έγκριση πρέπει 
καταρχήν να αναγνωρίζεται και στα υπόλοιπα κράτη μέλη της ΕΕ.
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http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?displayType=consultation&lang=el&tpa_id=128
&item_id=4955


