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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0128/2011 του Klaus Zeitler, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
διασυνοριακό πρόβλημα μεταξύ Γερμανίας και Γαλλίας που αφορά την 
ταξινόμηση ρυμουλκούμενου οχήματος

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων εργαζόταν στη Γαλλία, αλλά διατήρησε τη γερμανική ταξινόμηση του 
αυτοκινήτου του - απολύτως νόμιμα.  Ωστόσο, αγόρασε ένα ρυμουλκούμενο όχημα ενώ 
βρισκόταν στη Γαλλία το οποίο, σύμφωνα με τους γαλλικούς κανόνες, έλαβε πινακίδες ίδιες 
με τις πινακίδες κυκλοφορίας του αυτοκινήτου, τις οποίες χορήγησε ο πωλητής λιανικής. 
Κατά την επιστροφή του στη Γερμανία, τον σταμάτησε η γερμανική αστυνομία και του 
επέβαλε εντελώς δυσανάλογες κυρώσεις, με την κατηγορία της «πλαστογράφησης πινακίδων 
κυκλοφορίας».

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 18 Μαΐου 2011. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

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

Τα οχήματα πρέπει να είναι καταχωρημένα στο κράτος μέλος κατοικίας1. Το άρθρο 7 της
οδηγίας 83/182/ΕΟΚ2 και το άρθρο 6 της οδηγίας 83/183/ΕΟΚ1 (2) ορίζουν συγκεκριμένουα
                                               
1 Απόφαση του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 21ης Μαρτίου 2002, Cura Anlagen GmbH κατά 
Auto Service Leasing GmbH (ASL), υπόθεση C-451/99, Συλλογή 2002, σ.. Ι-03193 
http://curia.europa.eu/en/content/juris/index.htm)
2 Οδηγία 83/182/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τις φορολογικές ατέλειες στο εσωτερικό της Κοινότητας ορισμένων 
μεταφορικών μέσων που εισάγονται προσωρινά σε ένα κράτος μέλος σε άλλο. (ΕΕ L 105, 23.4.1983, σ.. 
23.4.1983, σ. 59.).
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κανόνες για τον καθορισμό της συνήθους κατοικίας, δηλ τη διαβίωση για περιισσότερο από 
185 ημέρες το χρόνο σε ένα συγκεκριμένο τόπο.

Όλα τα οχήματα και τα ρυμουλκούμενά τους που υπόκεινται σε έγκριση σύμφωνα με 
την 2007/46/ΕΚ2 πρέπει να φέρουν νόμιμη πινακίδα σύμφωνα με την οδηγία 76/114/ΕΚ3

που δείχνει μεταξύ άλλων τον αριθμό αναγνώρισης του οχήματος, τη μέγιστη 
επιτρεπόμενη μάζα έμφορτου οχήματος και τη μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα δρόμο για 
κάθε άξονα.
Απαιτήσεις για την καταγραφή ορισμένων κατηγοριών οχημάτων δεν καλύπτονται από 
την κοινοτική νομοθεσία. Ενώ ρυμουλκούμενα με επιτρεπόμενη ταχύτητα άνω των 25 
χλμ/ώρα πρέπει να καταχωρηθούν σύμφωνα με το γερμανικό δίκαιο, μικρά 
ρυμουλκούμενα για επιβατικά αυτοκίνητα δεν υπόκεινται σε καταχώριση βάσει της 
γαλλικής νομοθεσίας. Εξάλλου, η γερμανική νομοθεσία προβλέπει ότι οι πινακίδες 
κυκλοφορίας πρέπει να θεωρούνται ως επίσημα έγγραφα
Η Επιτροπή θα ήθελε επίσης να απαντήσει στα συγκεκριμένα ερωτήματα που έθεσε ο 
αναφέρων.
- Όταν μετακινούνται εντός της ΕΕ, είναι δύσκολο για τους πολίτες να λάβουν κάποιες 
πληροφορίες, ειδικά όταν πρόκειται για πράγματα που επηρεάζουν και τις δύο χώρες. 
Κανείς δεν αισθάνεται υπεύθυνος και δεν θέλει να πάρει πραγματικά την ευθύνη:

Η Επιτροπή προσφέρει στην ιστοσελίδα της http://europa.eu/youreurope/index.htm   
πληροφορίες για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις σχετικά με τις απαιτήσεις 
επανακαταχώρησης για το όχημα κατά τη μετακίνηση από το ένα κράτος μέλος στο 
άλλο.

- Υπάρχουν χώρες της ΕΕ όπου τα οχήματα αντιμετωπίζονται διαφορετικά όσον αφορά 
την ταξινόμησή τους από ό, τι στη Γερμανία. Αλλά όποιος εισέρχεται στη Γερμανία μπορεί 
να υπόκειται σε δίωξη ως Γερμανός :
Η ευρωπαϊκή νομοθεσία δεν καλύπτει τις απαιτήσεις για την καταχώρηση ορισμένων 
κατηγοριών οχημάτων (π.χ. ελαφρά ρυμουλκούμενα), το οποίο εξακολουθούν να 
αποτελούν αρμοδιότητα των κρατών μελών. Οι πολίτες που παραβιάζουν αυτές οι 
εθνικές νομοθεσίες  συνήθως υπόκεινται σε ποινική δίωξη.

- Υπάρχουν γαλλικοί τίτλοι ταξινόμησης που δεν αναγνωρίζονται στη Γερμανία:
Δεδομένου ότι το ρυμουλκούμενο εν προκειμένω δεν έχει αποτελέσει αντικείμενο 
ταξινόμησης στη Γαλλία, κανένα επίσημο γαλλικό έγγραφο δεν έχει εκδοθεί. Μόνο τα 
έγγραφα κυκλοφορίας που εκδίδονται από τις γαλλικές αρχές, σύμφωνα με την οδηγία
1999/37/ΕΚ4 αναγνωρίζονται αμοιβαία από άλλα κράτη μέλη.

- Στη Γερμανία, χρειάζεστε την πινακίδα ΕΕ, ενώ στη Γαλλία όχι:
Οι πινακίδες που προβλέπονται από την οδηγία 76/114/ΕΟΚ είναι υποχρεωτικές για όλα 

                                                                                                                                                  
1 Οδηγία 83/183/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τις φορολογικές ατέλειες που εφαρμόζονται στις οριστικές 
εισαγωγές, από κράτος μέλος, προσωπικών ειδών που ανήκουν σε ιδιώτες (ΕΕ L 105, 23.4.1983, σ. 64.).
2 (ΕΕ L 263, 9.10.2007,σ..1)
3 (ΕΕ L 24, 30.1.1976, σ. 1)
4 Οδηγία 1999/37/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 1999, σχετικά με τα έγγραφα κυκλοφορίας 
οχημάτων,
  ΕΕ L 138, 1.6.1999, σ.. 57-65
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τα οχήματα και τα ρυμουλκούμενά τους που υπόκεινται σε έγκριση σύμφωνα με την 
οδηγία 2007/46/ΕΚ.
- Η κίνηση προς τη Γερμανία από το εξωτερικό περιπλέκεται από τις αρχές:
Η διοικητική επιβάρυνση, όπως δηλώνεται από τον αναφέροντα για επιμέρους έγκριση 
(~ 10 λεπτά και το τέλος των € 120) δεν φαίνεται να είναι δυσανάλογη.


