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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0106/2005 του Thomas Daub, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
εικαζόμενες διακρίσεις στην Ουγγαρία

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων, ο οποίος διαμένει μαζί με τη σύζυγό του στην Ουγγαρία από τον Σεπτέμβριο 
2003, διαμαρτύρεται για την καθυστέρηση των αρχών της Ουγγαρίας να του χορηγήσουν
άδεια διαμονής για την οποία έχει υποβάλει αίτηση εδώ και 7 εβδομάδες. Επισημαίνει ότι οι 
Ρουμάνοι συνάδελφοί του ουγγρικής καταγωγής έλαβαν τις δικές τους άδειες διαμονής εντός 
2 εβδομάδων. Υποστηρίζει ότι αυτό συνιστά διάκριση και διαμαρτύρεται επίσης για το 
γεγονός ότι οι ουγγρικές αρχές του ζητούν να καταβάλει τέλος ταξινόμησης ύψους 
7400 ευρώ για το αυτοκίνητο που πήρε μαζί του.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 30 Ιουνίου 2005. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 3 Φεβρουαρίου 2006.

Η νομοθεσία

1. Καθυστέρηση της έκδοσης δελτίου διαμονής

Στο πλαίσιο του ισχύοντος κοινοτικού δικαίου, και συγκεκριμένα δυνάμει του άρθρου 5 της 
οδηγίας 64/221/ΕΚ του Συμβουλίου, της 25ης Φεβρουαρίου 1964, περί του συντονισμού των 
ειδικών μέτρων για τη διακίνηση και τη διαμονή αλλοδαπών, τα οποία δικαιολογούνται για 
λόγους δημοσίας τάξεως, δημοσίας ασφαλείας ή δημοσίας υγείας, η απόφαση για τη 
χορήγηση ή την άρνηση χορηγήσεως της πρώτης αδείας διαμονής πρέπει να λαμβάνεται 
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εντός συντομοτάτης προθεσμίας, το αργότερο δε εντός έξι μηνών από της αιτήσεως. 

Συνεπώς, η καθυστέρηση των 7 εβδομάδων δεν αντιβαίνει στο κοινοτικό δίκαιο. 

Στα περισσότερα κράτη μέλη, η διαδικασία επεξεργασίας των δελτίων διαμονής υπηκόων 
τρίτων χωρών από τις εθνικές αρχές διαρκεί πολύ περισσότερο από τη διαδικασία για τους 
υπηκόους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ στην Ουγγαρία φαίνεται να συμβαίνει το αντίθετο. 
Σύμφωνα με τις πληροφορίες της Επιτροπής, οι καθυστερήσεις στη χορήγηση δελτίων 
διαμονής ποικίλλουν σημαντικά ανάλογα με τους δήμους που εμπλέκονται. 

Ωστόσο, σε ό,τι αφορά την επιχειρησιακή λειτουργία των διοικητικών αρχών, υπενθυμίζεται 
ότι η οργάνωση των εθνικών διοικητικών αρχών είναι, δυνάμει της αρχής της 
επικουρικότητας, ζήτημα των κρατών μελών και μόνο. 

Εν προκειμένω, επισημαίνεται ότι, βάσει της οδηγίας 2004/38/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, σχετικά με το δικαίωμα των 
πολιτών της Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους να κυκλοφορούν και να διαμένουν 
ελεύθερα στην επικράτεια των κρατών μελών, η οποία θα αντικαταστήσει, μεταξύ άλλων, την 
προαναφερθείσα οδηγία 64/221/ΕΚ, δεν θα είναι πλέον απαραίτητη για τους πολίτες της ΕΕ η 
έκδοση δελτίων διαμονής στο κράτος μέλος όπου διαμένουν: μια απλή εγγραφή από τις 
αρμόδιες αρχές θα αρκεί και μάλιστα θα ζητείται μόνον εάν θεωρείται απαραίτητη από το 
κράτος μέλος υποδοχής. Η βεβαίωση εγγραφής θα εκδίδεται άμεσα, με την επίδειξη 
ισχύοντος δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου και τα δικαιολογητικά συμμόρφωσης προς τις 
προϋποθέσεις διαμονής. Τα κράτη μέλη πρέπει να μεταφέρουν αυτήν την οδηγία στο εθνικό 
δίκαιο έως τις 30 Απριλίου 2006. Αυτές οι ενέργειες με σκοπό τη μείωση του 
γραφειοκρατικού φόρτου συνάδουν με τις ενέργειες στις οποίες έχουν ήδη προβεί ορισμένα 
κράτη μέλη για την κατάργηση της απαίτησης άδειας διαμονής.

2. Επιβολή τέλους ταξινόμησης 

2.1. Η ισχύουσα νομοθεσία της Ουγγαρίας

Δυνάμει του νόμου CX 2003, ο οποίος εν συνεχεία τροποποιήθηκε και τέθηκε σε ισχύ την 
1η Ιανουαρίου 2005, η Ουγγαρία θέσπισε τέλος ταξινόμησης για τα αυτοκίνητα οχήματα. Το 
τέλος αυτό καταβάλλεται στην πρώτη κυκλοφορία του οχήματος στο ουγγρικό οδικό δίκτυο 
κατόπιν πώλησης του οχήματος βάσει του νόμου περί ΦΠΑ, ενδοκοινοτικής αγοραπωλησίας, 
εισαγωγής και μετατροπής. Συγκεκριμένα, ο φόρος επιβάλλεται και στην περίπτωση 
μεταχειρισμένων αυτοκινήτων που τίθενται σε κυκλοφορία στο ουγγρικό οδικό δίκτυο μετά 
την εισαγωγή τους από άλλο κράτος μέλος. Το ουγγρικό τέλος ταξινόμησης, σύμφωνα με τον 
προαναφερθέντα νόμο, ορίζεται ως σταθερό ποσό συναρτήσει του κυλινδρισμού, του τύπου 
καυσίμου που χρησιμοποιεί το όχημα και των προδιαγραφών εκπομπής καυσαερίων. Ωστόσο, 
το ύψος του τέλους δεν εξαρτάται από το εάν το προς ταξινόμηση όχημα είναι καινούριο ή 
μεταχειρισμένο. 

2.2. Παρατηρήσεις της Επιτροπής
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Ελλείψει εναρμόνισης σε κοινοτικό επίπεδο, τα κράτη μέλη είναι ελεύθερα να επιβάλλουν 
τέλη ταξινόμησης, εφόσον τηρούν το πρωτογενές και το παράγωγο κοινοτικό δίκαιο. Όσον 
αφορά το πρωτογενές δίκαιο, τα κράτη μέλη υποχρεούνται να συμμορφώνονται με το άρθρο 
90 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με το οποίο κανένα κράτος µέλος δεν επιβάλλει άμεσα ή 
έμμεσα στα προϊόντα άλλων κρατών µελών εσωτερικούς φόρους οποιασδήποτε φύσεως, 
ανώτερους από εκείνους που επιβαρύνουν άμεσα ή έμμεσα τα ομοειδή εθνικά προϊόντα. Η 
θεμελιώδης αυτή αρχή του κοινοτικού δικαίου είναι ουσιώδους σημασίας στον τομέα της 
φορολογίας των αυτοκινήτων επειδή συνιστά συχνά τη βάση επί της οποίας αξιολογείται η 
συμβατότητα ενός τέλους ταξινόμησης με το κοινοτικό δίκαιο.

Η Επιτροπή έχει δρομολογήσει έρευνα σχετικά με διάφορες παραμέτρους του ουγγρικού 
τέλους ταξινόμησης. Τα βασικά σημεία που θέτουν ζήτημα συμβατότητας είναι εκείνα που 
αφορούν την παραβίαση του άρθρου 90 διότι το ουγγρικό τέλος φαίνεται να είναι ένας 
εσωτερικός φόρος που εισάγει διακρίσεις μεταξύ των εισαγόμενων αυτοκινήτων, τα οποία 
πρόκειται να τεθούν σε κυκλοφορία στους ουγγρικούς δρόμους, και των εγχώριων 
αυτοκινήτων. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με την πάγια νομολογία, η έλλειψη εγχώριας παραγωγής 
αυτοκινήτων δεν εμποδίζει την εφαρμογή του άρθρου 90 σε ένα κράτος μέλος, δεδομένου ότι 
ο όρος «ομοειδές εθνικό προϊόν» μπορεί κάλλιστα να αφορά ένα προϊόν το οποίο κατέστη 
εγχώριο κατά την εισαγωγή και την κυκλοφορία του στην εγχώρια αγορά (Επιτροπή κατά 
Δανίας, C-47/88).

Επιπλέον, σύμφωνα με την πάγια νομολογία του Δικαστηρίου, κατά την επιβολή τέλους 
ταξινόμησης οχημάτων, ένα κράτος μέλος πρέπει να λαμβάνει υπόψη την πραγματική αξία 
του οχήματος κατά τον χρόνο της ταξινόμησης προκειμένου να συμμορφώνεται προς το 
άρθρο 90. Ως εκ τούτου, το Δικαστήριο απεφάνθη ότι «η εκ μέρους κράτους μέλους είσπραξη 
φόρου επί των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων προελεύσεως άλλου κράτους μέλους αντιβαίνει 
προς το άρθρο 95 της Συνθήκης ΕΟΚ (νυν άρθρο 90), όταν το ποσό του φόρου, υπολογιζόμενο 
χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η πραγματική απόσβεση της αξίας του οχήματος, υπερβαίνει το 
ποσό του καταλοίπου του φόρου που παραμένει ενσωματωμένο στην αξία των ομοειδών 
μεταχειρισμένων αυτοκινήτων οχημάτων που είναι ήδη εγγεγραμμένα στα μητρώα του πρώτου 
κράτους.» (Nunes Tadeu, υπόθεση C-345/93, σκέψη 20, Επιτροπή κατά Δανίας, υπόθεση C-
47/88, σκέψη 22 και Επιτροπή κατά Ελληνικής Δημοκρατίας, υπόθεση C-375/95). 

Στην πραγματικότητα, το τέλος ταξινόμησης που επιβάλλεται σε ένα καινούριο αυτοκίνητο 
αντιπροσωπεύει ένα ποσοστό της αξίας του, το οποίο, με την πάροδο του χρόνου, μειώνεται 
αναλογικά σε σχέση με τη μείωση της αξίας του αυτοκινήτου. Κατά συνέπεια, τα 
μεταχειρισμένα αυτοκίνητα ενσωματώνουν ήδη στην αξία τους το ποσό του τέλους 
ταξινόμησης που έχει μειωθεί λόγω της φυσιολογικής φθοράς του οχήματος. Προκύπτει, 
επομένως, ότι, εάν δεν ληφθεί υπόψη η πραγματική μείωση της αξίας ενός μεταχειρισμένου 
οχήματος, το τέλος που επιβάλλεται σε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το εξωτερικό –το 
οποίο ταξινομείται για να χρησιμοποιηθεί στην Ουγγαρία– θα υπερβαίνει σε κάθε περίπτωση 
το ποσό του καταλοίπου του φόρου που παραμένει ενσωματωμένο στην αξία ενός 
μεταχειρισμένου αυτοκινήτου ομοίου τύπου και μοντέλου, με τον ίδιο κυλινδρισμό, ίδιο τύπο 
καυσίμων και τα ίδια πρότυπα εκπομπής καυσαερίων, που υπάρχει ήδη στην ουγγρική αγορά 
και το οποίο ταξινομήθηκε στην Ουγγαρία ως καινούριο. 
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Κατά συνέπεια, όταν ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο προερχόμενο από άλλο κράτος μέλος 
υπόκειται σε τέλος ταξινόμησης, το γεγονός ότι η πραγματική μείωση της αξίας του δεν 
λαμβάνεται υπόψη και ότι το τέλος ταξινόμησης δεν μειώνεται αναλογικά, οδηγεί στο 
συμπέρασμα ότι το τοιουτοτρόπως επιβαλλόμενο τέλος ταξινόμησης ισοδυναμεί με 
εσωτερικό φόρο που μπορεί να εισαγάγει διακρίσεις μεταξύ αλλοδαπών και εγχώριων 
ομοειδών προϊόντων. Η Επιτροπή φρονεί ότι η ουγγρική νομοθεσία, επιβάλλοντας στα 
καινούρια αυτοκίνητα τέλος ταξινόμησης ίδιου ύψους με αυτό που εφαρμόζεται σε 
μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, παραβιάζει το άρθρο 90 της Συνθήκης ΕΚ.

2.3. Συμπεράσματα

Η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει στην Ουγγαρία επίσημη προειδοποιητική επιστολή. Η 
έγκριση αυτής της ενέργειας δημοσιοποιήθηκε μέσω του Δελτίου Τύπου IP/05/1279 το οποίο 
εκδόθηκε στις 14 Οκτωβρίου 2005 και είναι συνημμένο στην απάντηση επί της παρούσας 
αναφοράς. Παρ’ όλα αυτά, αξίζει να επισημανθεί ότι κανένα σχετικό μέτρο της Επιτροπής 
δεν εγγυάται έννομη προστασία των πολιτών. Επομένως, είναι προς το συμφέρον του 
αναφέροντος να ασκήσει προσφυγή ενώπιον των εθνικών αρχών, προκειμένου να 
διασφαλίσει την προστασία των ατομικών του δικαιωμάτων.

4. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 25 Νοεμβρίου 2008.

Το ζήτημα της άδειας διαμονής εξετάστηκε στην προηγούμενη απάντηση της Επιτροπής με 
ημερομηνία 3 Φεβρουαρίου 2006 που εστάλη στο Κοινοβούλιο. Επομένως, η παρούσα 
απάντηση αφορά μόνο τις ανησυχίες που εκφράζονται σχετικά με το ουγγρικό τέλος 
ταξινόμησης.

Κοινοτικό δίκαιο

Τα τέλη ταξινόμησης αυτοκινήτων δεν είναι εναρμονισμένα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Τούτο σημαίνει ότι τα κράτη μέλη μπορούν να επιβάλλουν τα εν λόγω τέλη και να 
αποφασίζουν μονομερώς για το ύψος και τις μεθόδους υπολογισμού τους. Επομένως, τα 
κράτη μέλη μπορούν να επιβάλλουν τέλος ταξινόμησης οχημάτων και να ορίζουν το ύψος 
τους ελεύθερα (στη Δανία, για παράδειγμα, το αντίστοιχο τέλος ισούται με 180% της αξίας 
του οχήματος). 

Ωστόσο, αυτά τα τέλη πρέπει να συνάδουν με τη Συνθήκη ΕΚ και ειδικότερα με το 
άρθρο 90 αυτής.

Η Ουγγαρία είναι, ως εκ τούτου, ελεύθερη να επιβάλλει τέλος ταξινόμησης στα αυτοκίνητα 
που ταξινομούνται για πρώτη φορά στο έδαφός της, ακόμη και αν το τέλος ταξινόμησης επί 
των αυτοκινήτων αυτών έχει ήδη καταβληθεί προηγουμένως σε άλλο κράτος μέλος, υπό την 
προϋπόθεση ότι το συγκεκριμένο τέλος είναι συμβατό με το άρθρο 90 της Συνθήκης ΕΚ.

Ιστορικό της επιβολής τέλους ταξινόμησης στην Ουγγαρία

Η Ουγγαρία θέσπισε τέλος ταξινόμησης δυνάμει του νόμου CX του 2003 (εφεξής «ο νόμος»).
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Η Επιτροπή θεώρησε ότι ο νόμος παραβίαζε το άρθρο 90 της Συνθήκης και κίνησε 
διαδικασία επί παραβάσει (2005/4256) κατά της Ουγγαρίας. Σε αυτό το πλαίσιο, η Επιτροπή 
απηύθυνε προειδοποιητική επιστολή στην Ουγγαρία στις 18 Οκτωβρίου 2005.

Με ισχύ από 1ης Ιανουαρίου 2006, η Ουγγαρία τροποποίησε τη νομοθεσία της για το τέλος 
ταξινόμησης. Η συγκεκριμένη τροποποίηση καθιέρωσε έναν σταθερό πίνακα απόσβεσης 
βάσει παλαιότητας του οχήματος.

Στις 4 Ιουλίου 2006, η Επιτροπή απέστειλε συμπληρωματική προειδοποιητική επιστολή στην 
Ουγγαρία, με την οποία αμφισβητούσε τη συμβατότητα του σταθερού πίνακα απόσβεσης 
προς το άρθρο 90 της Συνθήκης ΕΚ. Η Επιτροπή ισχυρίστηκε ότι η καθορισμένη απόσβεση 
ήταν πολύ αργή και δεν λάμβανε υπόψη, στην πλειονότητα των περιπτώσεων, την 
πραγματική μείωση της αξίας των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων κατά τον χρόνο της 
ταξινόμησης, όπως απαιτεί η νομολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Στις 5 Οκτωβρίου 2006, στο πλαίσιο δύο παραπομπών για προδικαστικές αποφάσεις, το 
Δικαστήριο εξέδωσε απόφαση σχετικά με το ουγγρικό τέλος ταξινόμησης σε υποθέσεις που 
τέθηκαν ενώπιον του Δικαστηρίου κατά της νομοθεσίας όπως ίσχυε πριν από τις 
τροποποιήσεις του 2006.

Συνεπεία της απόφασης Nádasdi, το ουγγρικό κοινοβούλιο ενέκρινε τον νόμο CXXX του 
2007 για την επιστροφή του τέλους ταξινόμησης.

Πρόσφατες εξελίξεις στην ουγγρική νομοθεσία και υφιστάμενη κατάσταση

Τροπολογίες από 5ης Φεβρουαρίου 2007

Η Ουγγαρία τροποποίησε τη νομοθεσία της σχετικά με το τέλος ταξινόμησης, εγκρίνοντας 
τον νόμο CXXXI του 2006, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ στις 5 Φεβρουαρίου 2007.

Η ισχύουσα έκδοση του πίνακα απόσβεσης κατά την ημερομηνία της παρούσας ανακοίνωσης 
είναι αυτή που ορίζεται από την εν λόγω τροποποίηση.

Απόφαση του Δικαστηρίου (Επιτροπή κατά Ελληνικής Δημοκρατίας, 20 Σεπτεμβρίου 2007)

Στις 20 Σεπτεμβρίου 2007, στο πλαίσιο διαδικασίας επί παραβάσει, το Δικαστήριο εξέδωσε 
απόφαση σχετικά με το ελληνικό τέλος ταξινόμησης.

Μεταξύ των αντικειμενικών κριτηρίων βάσει των οποίων μπορεί να οριστεί σταθερή κλίμακα 
απόσβεσης, το Δικαστήριο ανέφερε την παλαιότητα του οχήματος, αλλά και τα διανυθέντα 
χιλιόμετρα, τη γενική του κατάσταση, το σύστημα προώθησης, τη μάρκα και το μοντέλο του.

Διαδικασία προσφυγής από την 1η Απριλίου 2008

Με ισχύ από 1ης Απριλίου 2008, το υπουργείο Οικονομίας και Μεταφορών και το υπουργείο 
Οικονομικών δημοσίευσαν από κοινού το διάταγμα αριθ. 13/2008 για τον εξατομικευμένο 
υπολογισμό του τέλους ταξινόμησης και άλλους διαδικαστικούς κανόνες (εφεξής «το 
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διάταγμα»). Η διαδικασία προσφυγής ενσωματώθηκε στον νόμο σε νέα ενότητα με τίτλο 
«υπολογισμός τέλους βάσει συγκεκριμένων κανόνων».

Σύμφωνα με το διάταγμα, ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου δύναται, προκαταβάλλοντας ένα 
ποσό ύψους 45 φιορινιών Ουγγαρίας (περίπου 180 ευρώ), να αμφισβητήσει τον 
εξατομικευμένο υπολογισμό του τέλους από τις τελωνειακές αρχές και να ζητήσει 
εμπεριστατωμένη εξέταση της αξίας του εισαγόμενου μεταχειρισμένου αυτοκινήτου από 
εμπειρογνώμονες, βάσει κριτηρίων (διανυθέντα χιλιόμετρα, τεχνική και γενική κατάσταση 
του οχήματος, σύγκριση της αξίας του εισαγόμενου μεταχειρισμένου οχήματος με αυτήν 
παρεμφερούς οχήματος αναφοράς) που δεν αναφέρονται στον νόμο.

Η Ουγγαρία έχει αναθέσει σε μία μόνο αρχή την αποκλειστική αρμοδιότητα εξέτασης των 
μεμονωμένων απαιτήσεων που αφορούν τον υπολογισμό τελών στην Békéscsaba, μια 
απομακρυσμένη πόλη κοντά στα ρουμανικά σύνορα, σε απόσταση 200 χιλιομέτρων από τη 
Βουδαπέστη.

Σε επιστολή της 22ας Απριλίου 2008, η Επιτροπή ζήτησε από την Ουγγαρία πληροφορίες 
σχετικά με δύο πτυχές της υπόθεσης (τα κριτήρια απόσβεσης και τα κριτήρια προσφυγής).

Συμπεράσματα

Μετά την εξέταση της απάντησης της 3ης Ιουλίου 2008, η Επιτροπή κατέληξε στο 
συμπέρασμα ότι η τρέχουσα διαδικασία επί παραβάσει δεν μπορεί να περατωθεί.

5. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 24 Απριλίου 2009.

Στο πλαίσιο της διαδικασίας επί παραβάσει που εκκρεμεί για τη συγκεκριμένη υπόθεση, η 
Επιτροπή επικρίνει τους συντελεστές απόσβεσης που εφαρμόζονται βάσει της ουγγρικής 
νομοθεσίας για τον προσδιορισμό του ύψους του τέλους ταξινόμησης μεταχειρισμένων 
οχημάτων, διότι οι εν λόγω συντελεστές εξακολουθούν να βασίζονται σε ένα και μόνο 
κριτήριο (την ηλικία του οχήματος), ένα σύστημα το οποίο έχει καταδικαστεί ρητά από το 
Δικαστήριο στην υπόθεση C-74/06.

Επιπλέον, η Επιτροπή υποστήριξε ότι ορισμένες παράμετροι (μετακίνηση για την πρόσβαση 
σε μία και μόνο αρχή για ολόκληρη τη χώρα, αυξημένη διάρκεια της διαδικασίας) του κατά 
περίπτωση υπολογισμού του τέλους, που εφαρμόζονται από τον Φεβρουάριο 2008, καθιστούν 
εξαιρετικά δύσκολη την άσκηση των δικαιωμάτων των αιτούντων στο πλαίσιο της 
συγκεκριμένης διαδικασίας.  Συνεπώς, η εν λόγω διαδικασία φαίνεται ότι αντιβαίνει στη 
νομολογία του Δικαστηρίου όσον αφορά τις αρχές της διαφάνειας και της 
αποτελεσματικότητας.

Ωστόσο, η Ουγγαρία συνεχίζει να αρνείται ότι παραβιάζει το κοινοτικό δίκαιο. Ισχυρίζεται 
ότι η απόφαση του Δικαστηρίου στην υπόθεση C-74/06 δεν αφορά την παρούσα υπόθεση 
διότι αναφέρεται σε κατάσταση στην Ελλάδα όπου το ύψος του τέλους ταξινόμησης 
βασίζεται στην αξία του αυτοκινήτου, εν αντιθέσει με την περίπτωση της Ουγγαρίας όπου 
βασίζεται αποκλειστικά και μόνο σε τεχνικά και περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά. Σύμφωνα 
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με τους ισχυρισμούς της Ουγγαρίας, το ουγγρικό σύστημα αποδίδει εύλογη προσέγγιση της 
αξίας των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, δεδομένου ότι οι συντελεστές απόσβεσης 
βασίζονται ουσιαστικά σε διάφορα κριτήρια (περιλαμβανομένων των διανυθέντων 
χιλιομέτρων) που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό ενός ενιαίου συντελεστή με τη 
χρήση μέσων τιμών.

Η Ουγγαρία διατείνεται επίσης ότι δεν είναι δυνατόν να στοιχειοθετηθεί παραβίαση των 
αρχών της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας διότι η ουγγρική νομοθεσία ορίζει 
ακριβή κριτήρια για τον υπολογισμό της απόσβεσης κατά τη διαδικασία εξατομικευμένου 
υπολογισμού του τέλους ταξινόμησης, διότι οι αρχές υποχρεούνται να αιτιολογούν την 
απόφασή τους και διότι η ανάθεση της αρμοδιότητας σε μία μόνο αρχή απορρέει από την 
ανάγκη συνεπούς διοικητικής πρακτικής και από το διαθέσιμο εργατικό δυναμικό στην 
περιοχή.

Η Επιτροπή εξετάζει επί του παρόντος τα επιχειρήματα της Ουγγαρίας. Μετά την 
εξέταση αυτή, εάν η Επιτροπή κρίνει ότι εξακολουθεί να υφίσταται παραβίαση του 
κοινοτικού δικαίου, θα ζητήσει μέσω αιτιολογημένης γνώμης από το εν λόγω κράτος 
μέλος να τροποποιήσει τη νομοθεσία του.

6. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη την 1η Σεπτεμβρίου 
2009.

Την 1η Δεκεμβρίου 2008 η Επιτροπή απέστειλε στην Ουγγαρία δεύτερη προειδοποιητική 
επιστολή στο πλαίσιο της εν εξελίξει διαδικασίας επί παραβάσει σχετικά με τη 
φορολόγηση των αυτοκινήτων στην Ουγγαρία. Σε αυτήν την προειδοποιητική επιστολή η 
Επιτροπή ισχυρίστηκε ότι οι συντελεστές απόσβεσης που χρησιμοποιούνται για τον 
υπολογισμό του τέλους επί των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων εξακολουθούν να βασίζονται 
σε ένα και μόνο κριτήριο (αυτό της παλαιότητας του οχήματος), σύστημα το οποίο 
καταδικάζει το Δικαστήριο στην υπόθεση C-74/06. 

Η Επιτροπή θεώρησε επίσης ότι καθίσταται εξαιρετικά δυσχερής η άσκηση των δικαιωμάτων 
των αιτούντων λόγω ορισμένων παραμέτρων (μετακίνηση για την πρόσβαση σε μία μόνο 
αρχή για ολόκληρη τη χώρα, αυξημένη χρονική διάρκεια) της διαδικασίας εξατομικευμένου 
υπολογισμού του τέλους ταξινόμησης, η οποία τέθηκε σε ισχύ από τον Φεβρουάριο 2008 για 
να είναι δυνατή η μεμονωμένη τεχνική εξέταση των αυτοκινήτων. Συνεπώς, η εν λόγω 
διαδικασία φαίνεται ότι αντιβαίνει στην πάγια νομολογία του Δικαστηρίου όσον αφορά τις 
αρχές της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας.

Στην απάντησή της στις 2 Φεβρουαρίου 2009, η Ουγγαρία εξακολουθεί να αρνείται 
οποιαδήποτε παραβίαση του κοινοτικού δικαίου. Ισχυρίζεται ότι η απόφαση του Δικαστηρίου 
στην υπόθεση C-74/06 δεν αφορά την παρούσα υπόθεση διότι αναφέρεται σε κατάσταση 
στην Ελλάδα όπου το ύψος του τέλους ταξινόμησης βασίζεται στην αξία του αυτοκινήτου, εν 
αντιθέσει με την περίπτωση της Ουγγαρίας όπου βασίζεται αποκλειστικά και μόνο σε τεχνικά 
και περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της Ουγγαρίας, το 
ουγγρικό σύστημα αποδίδει εύλογη προσέγγιση της αξίας των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, 
δεδομένου ότι οι συντελεστές απόσβεσης βασίζονται ουσιαστικά σε διάφορα κριτήρια 
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(περιλαμβανομένων των διανυθέντων χιλιομέτρων) που λαμβάνονται υπόψη κατά τον 
υπολογισμό ενός ενιαίου συντελεστή με τη χρήση μέσων τιμών.

Η Ουγγαρία διατείνεται επίσης ότι δεν είναι δυνατόν να στοιχειοθετηθεί παραβίαση των 
αρχών της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας, διότι η ουγγρική νομοθεσία ορίζει 
ακριβή κριτήρια για τον υπολογισμό της απόσβεσης κατά τη διαδικασία εξατομικευμένου 
υπολογισμού του τέλους ταξινόμησης, διότι οι αρχές πρέπει να αιτιολογούν την απόφασή 
τους και διότι η ανάθεση της αρμοδιότητας σε μία μόνο αρχή απορρέει από την ανάγκη 
συνεπούς διοικητικής πρακτικής και από το διαθέσιμο εργατικό δυναμικό στην περιοχή.

Έχοντας αναλύσει την απάντηση της Ουγγαρίας, η Επιτροπή συνεχίζει να υποστηρίζει 
την άποψη ότι οι παραπάνω πτυχές του ουγγρικού συστήματος φορολόγησης των 
αυτοκινήτων εξακολουθούν να μην είναι συμβατές με το κοινοτικό δίκαιο. Ως εκ τούτου, 
η εν εξελίξει διαδικασία επί παραβάσει πρέπει να συνεχιστεί με τη μορφή 
αιτιολογημένης γνώμης δια της οποίας το κράτος μέλος καλείται να τροποποιήσει τη 
νομοθεσία του.

Όσον αφορά την καθυστέρηση έκδοσης του εγγράφου διαμονής, η ισχύουσα κοινοτική 
νομοθεσία την περίοδο κατά την οποία υποβλήθηκε η αναφορά, προέβλεπε ότι η απόφαση 
για την χορήγηση ή την άρνηση χορηγήσεως της πρώτης άδειας διαμονής πρέπει να 
λαμβάνεται εντός συντομότατης προθεσμίας, το αργότερο δε εντός έξι μηνών από της 
αιτήσεως της αδείας. 

Συνεπώς, η καθυστέρηση των 7 εβδομάδων δεν αντιβαίνει στο κοινοτικό δίκαιο. 

Εν προκειμένω, επισημαίνεται ότι, βάσει της οδηγίας 2004/38/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, σχετικά με το δικαίωμα των 
πολιτών της Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους να κυκλοφορούν και να διαμένουν 
ελεύθερα στην επικράτεια των κρατών μελών, η οποία θα αντικαταστήσει, μεταξύ άλλων, την 
προαναφερθείσα οδηγία 64/221/ΕΚ, δεν θα είναι πλέον απαραίτητη για τους πολίτες της ΕΕ η 
έκδοση δελτίων διαμονής στο κράτος μέλος όπου διαμένουν: μια απλή εγγραφή από τις 
αρμόδιες αρχές θα αρκεί και μάλιστα θα ζητείται μόνον εάν θεωρείται απαραίτητη από το 
κράτος μέλος υποδοχής. Η βεβαίωση εγγραφής θα εκδίδεται άμεσα, με την επίδειξη 
ισχύοντος δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου και τα δικαιολογητικά συμμόρφωσης προς τις 
προϋποθέσεις διαμονής. Τα κράτη μέλη έπρεπε να μεταφέρουν αυτήν την οδηγία στο εθνικό 
δίκαιο έως τις 30 Απριλίου 2006. Αυτές οι ενέργειες με σκοπό τη μείωση του 
γραφειοκρατικού φόρτου συνάδουν με τις ενέργειες στις οποίες έχουν ήδη προβεί ορισμένα 
κράτη μέλη για την κατάργηση της απαίτησης άδειας διαμονής.

7. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής σχετικά με τις αναφορές 106/2005 & 
156/2005, που ελήφθη στις 11 Φεβρουαρίου 2011.

Η Επιτροπή ενέκρινε στις 3 Νοεμβρίου 2009 αιτιολογημένη γνώμη εις βάρος της Ουγγαρίας, 
με την οποία υποστηρίζει ότι το σύστημα τελών ταξινόμησης αυτοκινήτου δεν 
συμμορφώνεται με το άρθρο 110 της ΣΛΕΕ όπως ερμηνεύεται από το Ευρωπαϊκό 
Δικαστήριο.

Εν τω μεταξύ οι ουγγρικές αρχές δεσμεύθηκαν να προβούν στις αναγκαίες ενέργειες για την 
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τροποποίηση της σχετικής νομοθεσίας με έναρξη ισχύος την 1η Ιουλίου 2011.

Αφ’ ής στιγμής αναπροσαρμοστεί η νομοθεσία σύμφωνα με την αιτιολογημένη γνώμη, η 
υπόθεση παραβίασης μπορεί να κλείσει.

Όσον αφορά τα δικαιώματα διαμονής στην Ουγγαρία, κάθε πολίτης της ΕΕ που υπάγεται στις 
απαιτήσεις τις οποίες ορίζουν τα άρθρα 16 και 19 της οδηγίας 2004/38/ΕΚ μπορεί να 
υποβάλει αίτηση για δικαίωμα μόνιμης διαμονής στη χώρα υποδοχής. Σύμφωνα με την 
πρόσφατη νομολογία («LASSAL» IS C-162/09) του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, όλες οι 
προηγούμενες περίοδοι μόνιμης διαμονής –άρα και πριν από την ένταξη της Ουγγαρίας στην 
ΕΕ– στην ίδια χώρα υποδοχής πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό των 5 
ετών συνεχούς διαμονής.

8. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής σχετικά με τις αναφορές 106/2005 & 
156/2005, που ελήφθη στις 30 Σεπτεμβρίου 2011.

Η Επιτροπή ενέκρινε στις 3 Νοεμβρίου 2009 αιτιολογημένη γνώμη κατά της Ουγγαρίας με 
θέμα τη μη συμμόρφωση του οικείου συστήματος τελών ταξινόμησης των οχημάτων με το 
άρθρο 110 της ΣΛΕΕ όπως ερμηνεύθηκε από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. 

Επί του παρόντος συζητείται στο Κοινοβούλιο της Ουγγαρίας ένα σχέδιο νόμου με σκοπό την 
ρύθμιση των ζητημάτων που έθεσε η Επιτροπή στην αιτιολογημένη γνώμη της. 

Η Επιτροπή αναμένει το αποτέλεσμα των κοινοβουλευτικών συζητήσεων και θα αποφασίσει 
σχετικά με ενδεχόμενες προσεχείς ενέργειες. Όσον αφορά τα δικαιώματα διαμονής στην 
Ουγγαρία, δυνάμει των άρθρων 16 και 19 της οδηγίας 2004/38/ΕΚ, κάθε πολίτης της ΕΕ που 
πληροί τις προϋποθέσεις οι οποίες ορίζονται στα δύο αυτά άρθρα, δύναται να αιτηθεί 
δικαιώματος μόνιμης διαμονής στη χώρα υποδοχής. Σύμφωνα με την πρόσφατη νομολογία 
(«Lassal», C-162/09 και Dias, C-325/09) του Δικαστηρίου της ΕΕ, περίοδοι συνεχούς 
νόμιμης διαμονής πέντε ετών που συμπληρώθηκαν πριν από την ημερομηνία μεταφοράς της 
οδηγίας 2004/38/ΕΚ στο εθνικό δίκαιο βάσει πρότερων νομοθετικών πράξεων της ΕΕ πρέπει 
να λαμβάνονται υπόψη για την απόκτηση του δικαιώματος μόνιμης διαμονής.

9. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής σχετικά με τις αναφορές 106/2005 & 
156/2005 (REV. VI), που ελήφθη στις 16 Δεκεμβρίου 2011

Η Επιτροπή ενέκρινε στις 3 Νοεμβρίου 2009 αιτιολογημένη γνώμη εις βάρος της Ουγγαρίας, 
διότι το σύστημα τελών ταξινόμησης αυτοκινήτων δεν ευθυγραμμιζόταν με το άρθρο 110 της 
ΣΛΕΕ όπως αυτό ερμηνεύεται από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Στην προηγούμενη απάντησή της, η Επιτροπή ανέφερε ότι το Κοινοβούλιο της Ουγγαρίας 
συζητούσε σχέδιο νόμου με σκοπό τη ρύθμιση των ζητημάτων που έθεσε η Επιτροπή στην 
αιτιολογημένη γνώμη της.
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Στις 26 Ιουλίου 2011, οι ουγγρικές αρχές ενημέρωσαν την Επιτροπή σχετικά με την έγκριση 
του νόμου XCVI του 2011 που τροποποίησε το νόμο CX του 2003 για το τέλος ταξινόμησης. 
Ο νέος νόμος δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της 14ης Ιουλίου 2011 
(τεύχος 81 του 2011) και τέθηκε σε ισχύ στις 22 Ιουλίου 2011.

Ο νέος νόμος τροποποιεί τους συντελεστές απόσβεσης που χρησιμοποιούνται για τον 
υπολογισμό της φορολογητέας αξίας μεταχειρισμένων αυτοκινήτων θεσπίζοντας συντελεστές 
επιταχυνόμενης απόσβεσης. Κατά την άποψη της Επιτροπής, οι νέοι συντελεστές 
επιταχυνόμενης απόσβεσης διασφαλίζουν ορθολογική προσέγγιση της πραγματικής αξίας 
μεταχειρισμένων αυτοκινήτων σύμφωνα με την πάγια νομολογία του Δικαστηρίου των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Συμπέρασμα

Δεδομένου ότι η Ουγγαρία εναρμόνισε τη νομοθεσία της για το τέλος ταξινόμησης οχημάτων 
με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, η Επιτροπή αποφάσισε στις 27 Οκτωβρίου 2011 να κλείσει τη 
διαδικασία επί παραβάσει που κινήθηκε κατά του εν λόγω κράτους μέλους.


