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Θέμα: Αναφορά 1126/2012, του Helmut Hillebrand, (γερμανικής ιθαγένειας), 
σχετικά με την αναγνώριση των προσωρινών γερμανικών πινακίδων 
κυκλοφορίας στο Βέλγιο

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων υποστηρίζει ότι η βελγική αστυνομία σταματά αυτοκίνητα που φέρουν 
προσωρινές γερμανικές πινακίδες κυκλοφορίας. Τέτοιου είδους πινακίδες κυκλοφορίας 
χρησιμοποιούνται κατά την εισαγωγή αυτοκινήτων από το εξωτερικό. Σύμφωνα με τον 
αναφέροντα, αυτοκίνητα με αυτού του είδους τις γερμανικές πινακίδες κυκλοφορίας μπορούν 
να κυκλοφορούν σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ, όπως η Αγγλία, η Γαλλία και οι Κάτω Χώρες 
χωρίς προβλήματα. Ρωτά για ποιον λόγο δεν αναγνωρίζονται οι εν λόγω προσωρινές 
πινακίδες κυκλοφορίας στο Βέλγιο.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 20 Δεκεμβρίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 27 Φεβρουαρίου 2013

Η Επιτροπή αναγνώρισε ότι η συγκεκριμένη κατάσταση προκαλεί δυσκολίες στον τομέα της 
ελεύθερης κυκλοφορίας οχημάτων και υπέβαλε πρόταση για την αμοιβαία αναγνώριση των 
επαγγελματικών ταξινομήσεων ως τμήμα του σχεδίου κανονισμού της για την απλοποίηση 
της μεταφοράς μηχανοκίνητων οχημάτων που έχουν ταξινομηθεί σε ένα κράτος μέλος εντός 
της ενιαίας αγοράς. Η εν λόγω πρόταση εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 4 Απριλίου 2012 
(2012/0082 (COD)) και αποτελεί επί του παρόντος αντικείμενο συζήτησης στο Συμβούλιο 
και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 
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Το άρθρο 8 της προτάσεως αποσκοπεί στη διευκόλυνση του ενδοευρωπαϊκού εμπορίου σε 
μεταχειρισμένα οχήματα από επιχειρήσεις, μέσω εναρμονισμένων κανόνων για την 
"επαγγελματική ταξινόμηση" των μηχανοκίνητων οχημάτων. Ο στόχος του άρθρου 8 είναι να 
θέσει τέλος στα εμπόδια όσον αφορά το εμπόριο εντός της ΕΕ σε μεταχειρισμένα 
μηχανοκίνητα οχήματα, μέσω ενός κοινού συστήματος με το οποίο "οι επαγγελματικές 
ταξινομήσεις" που χρησιμοποιούν διανεμητές ή άτομα που προβαίνουν σε επιδιορθώσεις 
συντήρηση ή σε υπηρεσίες σχετικά με δοκιμές οχημάτων, που ευρίσκονται σε ένα κράτος 
μέλος, θ' αναγνωρίζονται από το άλλο κράτος μέλος. Το άρθρο 8 εξουσιοδοτεί την Επιτροπή 
να εγκρίνει εκτελεστικές πράξεις που καθορίζουν το μορφότυπο και το μοντέλο του 
επαγγελματικού πιστοποιητικού ταξινόμησης του οχήματος.


