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Комисия по петиции

20.3.2009

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0858/2007, внесена от Paul Stierum, с нидерландско 
гражданство, относно проблеми във връзка с вноса на автомобили от 
Германия в Нидерландия

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията твърди, че германските и нидерландските власти са виновни 
за нарушаването на принципа за свободното движение на стоки във връзка с вноса на 
автомобили от Германия в Нидерландия. Във връзка с това той се позовава на 
изискването за сключване на германска застраховка „Гражданска отговорност“
(„Doppeltkarte“) за автомобили с временна германска регистрация, както и на 
нидерландските правила, според които нидерландски граждани нямат право да 
управляват автомобили с чуждестранна регистрация на територията на Нидерландия, 
което затруднява транспортирането на моторните превозни средства до 
местоживеенето на купувачите. Следователно той отправя искане към Европейския 
парламент да извърши проверка с цел да се установи дали настоящото положение е в 
съответствие с приложимите правила на ЕС.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 14 февруари 2008 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 192, параграф 4 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 17 юли 2008 г.

Петицията засяга различни въпроси:

1. Първият въпрос е свързан с изискването на Германия автомобилите с 
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временна германска регистрация да са застраховани от германски застраховател, 
което би представлявало пречка пред свободното движение на услуги.

2. Вторият въпрос е свързан с факта, че както се твърди нидерландските 
граждани не могат да управляват автомобили с временна чуждестранна
регистрация (в този случай с временна германска регистрация) на територията 
на Нидерландия, което би представлявало пречка пред свободното движение на 
стоки.

Забележки на Комисията

По отношение на първия въпрос относно връзката между автомобилната застраховка 
отговорност и временната регистрация на автомобила, Комисията би искала да се 
позове на член 4, параграф 4 от Петата директива по автомобилно застраховане 
2005/14/ЕО1 (наричана по-долу „Петата директива”), уреждаща застрахователните 
аспекти на прехвърлянето на превозни средства между държавите-членки. Тази 
разпоредба премества риска за срок от 30 дни след приемането на доставката на 
превозното средство в държавата-членка по местоназначение, като застрахователите, 
установени в държавата-членка, в която купувачът пребивава, следва да покрият риска 
дори в случаите, в които превозното средство все още носи регистрационна табела на 
държавата-членка на произход на превозното средство. Това трябва да позволи на 
лицата, които прехвърлят превозно средство от една държава-членка в друга, да 
получават застрахователно покритие по-лесно и на по-ниска цена.

В светлината на горното, изискването за допълнително автомобилно застрахователно 
покритие в случаите, в които превозното средство вече е застраховано от 
застраховател, установен в държавата-членка, в която трябва да бъде изпратено 
превозното средство, изглежда не е в съответствие с Пета директива (държавите-членки 
трябваше да се приведат в съответствие с Пета директива най-късно до 11 юни 2007 г.).

Въпреки това въз основа на предоставената от вносителя на петицията информация не е 
възможно да се разбере напълно как се прилага германското изискване за 
"Doppelkarte”. Затова Комисията има намерение да се обърне към германските власти, 
за да получи повече информация.

По отношение на втория въпрос (предполагаемата забрана за нидерландските водачи да 
управляват автомобили с временна чуждестранна регистрация в Нидерландия) 
Комисията се позовава на принципите, свързани с временните регистрационни табели, 
представени в обобщено в т. 4.2 от тълкувателно съобщение на Комисията от 
14.02.2007 г. относно процедурите за регистрация на моторни превозни средства с 
произход от друга държава-членка 
http://ec.europa.eu/enterprise/regulation/goods/car_registration/docs/sec_2007_169_nl.pdf. 
                                               
1 Директива 2005/14/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2005 г. за изменение на 
Директиви 72/166/ЕИО, 84/5/ЕИО, 88/357/ЕИО и 90/232/ЕИО на Съвета и Директива 2000/26/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета по отношение на застраховка „Гражданска отговорност” относно 
използването на моторни превозни средства (Пета директива по автомобилно застраховане –
публикувана в Официален вестник, брой L 149 от 11.6. 2005 г., стр.14).
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По-конкретно, Комисията отбелязва, че свободното движение на моторното превозно 
средство, носещо временна регистрационна табела и временно свидетелство за 
регистрация, може единствено да бъде възпрепятствано поради причини, касаещи 
пътната безопасност (като шофьорските умения на шофьора, спазването на местните 
правила за движение по пътищата или техническата изправност на моторното превозно 
средство), в случай на основателно подозрение за кражба на превозното средство или 
когато контролните органи имат основателни опасения за валидността на 
свидетелството.

В настоящия случай вносителят на петицията не се позовава на конкретна разпоредба 
на нидерландското законодателство, възпрепятстваща нидерландските граждани да 
транспортират автомобили, закупени в друга страна от ЕС, до местоживеенето им в 
Нидерландия. Точно обратното, от пръв поглед личи, че временното използване на 
автомобил с чуждестранна регистрация в Нидерландия от страна на неин жител е 
абсолютно позволено.

По отношение на конкретния въпрос за задължението за заплащане на “bpm” 
(нидерландската регистрационна такса за коли), трябва да се разбере, че при 
настоящото положение на законодателството на Общността държавите-членки имат 
свобода на действие при запазването или въвеждането на данъци върху колите. 
Решението кои автомобили подлежат на облагане с национален данък обикновено е 
свързано с регистрирането на превозното средство. В съобщение от 15 май 1996 г.1
Комисията отбелязва, че на лицата не може да бъде позволено да регистрират техните 
превозни средства в държава-членка по техен избор, тъй като това би означавало 
всички превозни средства да бъдат регистрирани в държавата-членка с най-ниски 
данъчни ставки. Това становище е потвърдено от Съда на ЕО по дело C-451/99, Cura 
Anlagen.

Според официалната нидерландска интернет страница 
http://www.belastingdienst.nl/variabel/bpm-vrijstelling/, нидерландските граждани могат 
да управляват превозни средства, регистрирани в чужбина, за период от най-много 15 
дни годишно (за което е необходима предварителна регистрация по интернет). Ако 
нидерландски гражданин продължи да използва автомобил с чуждестранна регистрация 
след този 15-дневен период, се заплаща съответно пътния данък и bpm.

В заключение към своята петиция вносителят отправя искане към Парламента да „се 
увери”, че Нидерландия ще отмени "bpm", която според него противоречи на 
европейското законодателство. Обратно на мнението на вносителя на петицията и 
както вече бе обяснено по-горе, държавите-членки имат свобода на действие при 
въвеждането и запазването на данъци върху колите. Съдът на ЕО прие, че това включва 
и регистрационните такси за коли (вж. например дело C-393/98, Comez Valente).

На 5 юли 2005 г. Европейската комисия представи предложение за директива 
(СОМ(2005)261/окончателен), която би изисквала държавите-членки да
преструктурират своите системи за облагане на леките автомобили. Предложението 

                                               
1 ОВ C 143 от 15.5.1996 г. Това съобщение е заменено от съобщението от 14/02/2007 г., споменато по-
горе.

Adlib Express Watermark



PE411.968v01-00 4/5 CM\777484BG.doc

BG

има за цел да подобри функционирането на вътрешния пазар като премахне 
съществуващите данъчни пречки пред прехвърлянето на леки автомобили от една 
държава-членка в друга. То също така ще насърчи устойчивостта като преструктурира 
данъчната основа както за регистрационните такси за коли, така и за годишните данъци 
върху превозните средства, така че тя да включва елементи, пряко свързани с емисиите 
на въглероден диоксид на леките автомобили. Понастоящем това предложение 
предстои да бъде разгледано от Съвета.

Заключение

По отношение на първия въпрос от петицията, Комисията ще се свърже с германските 
власти, за да получи повече информация относно действителното прилагане на 
германското изискване за „Doppelkarte” и съответно ще уведоми Парламента.

По отношение на втория въпрос, анализът на службите на Комисията не установи 
никакво евентуално нарушение на законодателството на Общността от страна на 
законодателството на Нидерландия. Следователно Комисията не смята, че е 
необходимо да се предприемат допълнителни действия.

4. Допълнителен отговор на Комисията, получен на 20 март 2009 г.

Петицията

Петицията засяга два въпроса:

- Първият въпрос е свързан с изискването на Германия автомобилите с временна 
германска регистрация да са застраховани от германски застраховател, което би 
представлявало пречка пред свободното движение на услуги.

- Вторият въпрос е свързан с факта, че както се твърди, нидерландските граждани не 
могат да управляват автомобили с временна чуждестранна регистрация (в този случай с 
временна германска регистрация) на територията на Нидерландия, което би 
представлявало пречка пред свободното движение на стоки.

Забележки на Комисията

Що се отнася до първия въпрос, Комисията писа до германските органи на управление, 
за да получи повече информация относно начина, по който се прилага изискването във 
връзка с „Doppelkarte”.
От отговора на искането на Комисията за разяснение става ясно, че германските органи 
за регистрация на превозни средства приемат полици за автомобилна застраховка 
гражданска отговорност, ако са издадени от застрахователно дружество, регистрирано в 
друга държава-членка. Тази практика е установена с член 13, буква а), параграф 2 от 
германския Закон за застрахователен надзор („Versicherungsaufsichtsgesetz”), който 
беше изменен неотдавна, за да бъде съгласуван с член 4, параграф 4 от Петата 
директива по автомобилно застраховане 2005/14/ЕО, уреждаща прехвърлянето на 
превозни средства в ЕС.
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Но лицата, кандидатстващи за смяна на регистрацията, следва да изпълнят някои 
формалности независимо от „произхода” на полицата за автомобилна застраховка 
гражданска отговорност. Според правилата за регистрация на автомобили в Германия 
(Fahrzeug- Zullasung Verordnung), доказателството за застрахователно покритие се 
предоставя чрез попълване на формуляр по образец (от половин страница), който може 
да бъде подаден от кандидата в регистрационния орган или от застрахователя в „GDV 
Dienstleistungs-GmbH & Co. KG”, със седалище в Хамбург, който отговаря за 
електронния регистър на застрахователните полици, до които органите за регистриране 
на автомобили имат достъп.

Фактът, че съществува изискване доказателството за валидна застраховка да се 
представи в определена форма, не представлява нарушаване на общностното право.

Що се отнася до втория въпрос (предполагаемата забрана за нидерландските водачи на 
автомобили да управляват превозни средства с временна чуждестранна регистрация в 
Нидерландия), Комисията не разполага с нова информация, тъй като този въпрос беше 
подробно разгледан в предишните забележки на Комисията. Тогава беше направено 
заключението, че не е установено нарушаване на общностното право.

Заключение

Няма индикации германската система за регистриране на автомобили да е в 
противоречие с правилата на Общността относно застрахователните аспекти на вноса 
на превозни средства в ЕС.

Комисията не е установила възможни нарушения на общностното право от 
нидерландското законодателство и следователно счита, че не са необходими 
допълнителни действия от нейна страна.
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