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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0858/2007 af Paul Stierum, nederlandsk statsborger, om 
problemer i forbindelse med import af automobiler fra Tyskland til 
Nederlandene

1. Sammendrag

Andrageren hævder, at de tyske og nederlandske myndigheder gør sig skyldige i 
misligholdelse af princippet om fri bevægelighed for varer i forbindelse med import af 
automobiler fra Tyskland til Nederlandene. Han henviser i den forbindelse til kravet om tysk 
ansvarsforsikring ("Doppeltkarte") af biler på midlertidige tyske nummerplader, og de 
nederlandske bestemmelser om, at nederlandske statsborgere ikke må køre biler med 
udenlandske nummerplader i Nederlandene, hvilket vanskeliggør transport af 
motorkøretøjerne til købernes bopæl. Han anmoder derfor Europa-Parlamentet om at 
efterprøve, om denne situation er i overensstemmelse med EU's på området gældende 
bestemmelser.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 14. februar 2008). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 17. juli 2008.

"Andragendet vedrører forskellige spørgsmål:

1. Det første spørgsmål omhandler det tyske krav om, at køretøjer med midlertidige 
tyske nummerplader er forsikret hos et tysk forsikringsselskab, hvilket udgør en 
hindring for den frie bevægelighed for tjenesteydelser.
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2. Det andet spørgsmål drejer sig om, at nederlandske borgere angiveligt ikke må køre 
i Nederlandene med midlertidige udenlandske nummerplader (i dette tilfælde med 
midlertidige tyske nummerplader), hvilket udgør en hindring for den frie 
bevægelighed for varer.

Kommissionens bemærkninger 

Angående det første spørgsmål vedrørende sammenhængen mellem ansvarsforsikring for 
motorkøretøjer og midlertidig bilregistrering henviser Kommissionen til det femte 
motorkøretøjsforsikringsdirektiv 2005/14/EF1, artikel 4, stk. 4, (herefter "det femte direktiv") 
vedrørende de forsikringsmæssige aspekter i forbindelse med overførselen af køretøjer 
medlemsstaterne imellem. Denne bestemmelse overflytter risikoen i 30 dage fra det tidspunkt, 
hvor køber har accepteret leveringen af køretøjet i bestemmelsesmedlemsstaten, således at et 
forsikringsselskab etableret i den medlemsstat, hvor køberen er bosat, skal dække risikoen, 
selv hvis køretøjet stadig er forsynet med en nummerplade hjemmehørende i den 
medlemsstat, køretøjet stammer fra. Dette skulle gøre det muligt for folk, som overfører et 
køretøj fra en medlemsstat til en anden, at opnå billigere og lettere tilgængelig 
forsikringsdækning. 

På grundlag af det ovenstående er kravet om supplerende motorkøretøjsforsikring i tilfælde, 
hvor et køretøj allerede er forsikret af et forsikringsselskab, der er etableret i den medlemsstat, 
hvortil køretøjet skal overføres, ikke umiddelbart i overensstemmelse med det femte direktiv 
(medlemsstaterne skulle have gennemført det femte direktiv senest pr. 11. juni 2007). 

På baggrund af de oplysninger, andrageren har afgivet, er det dog ikke muligt at danne sig et 
fuldt overblik over, hvordan det tyske krav om "Doppelkarte" fungerer i praksis. 
Kommissionen har derfor i sinde at skrive til de tyske myndigheder for at indhente yderligere 
oplysninger. 

Angående det andet spørgsmål (det påståede forbud over for nederlandske chauffører mod at 
føre køretøjer med midlertidige udenlandske nummerplader i Nederlandene) henviser 
Kommissionen til principperne for midlertidige nummerplader, som sammenfattes i punkt 4.2 
i Kommissionens fortolkningsmeddelelse af 14.02.2007 om bilregistrering
http://ec.europa.eu/enterprise/regulation/goods/car_registration/docs/sec_2007_169_nl.pdf. 
Kommissionen bemærker i særdeleshed, at den frie bevægelighed for motorkøretøjer med 
midlertidig nummerplade og registreringsattest kun må hæmmes, hvis det drejer sig om 
trafiksikkerhed (herunder chaufførens evne til at køre, hvorvidt han overholder de lokale 
færdselsregler, samt i forbindelse med teknisk kontrol af motorkøretøjet), hvis der foreligger 
begrundet mistanke om biltyveri, eller hvis kontrolmyndighederne har en rimelig tvivl om 
registreringsattestens ægthed.

I denne sag henviser andrageren ikke til nogen specifik del af den nederlandske lovgivning, 

                                               
1 Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 2005/14/EF af 11. maj 2005 om ændring af Rådets direktiver 
72/166/EØF, 84/5/EØF, 88/357/EØF og 90/232/EØF og Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 2000/26/EF om 
ansvarsforsikring for motorkøretøjer (femte motorkøretøjsforsikringsdirektiv – offentliggjort i Den Europæiske 
Unions Tidende L 149, af 11.6.2005, s. 14).

Adlib Express Watermark



CM\777484DA.doc 3/4 PE411.968/REVv01-00

DA

som begrænser nederlandske borgeres overførsel af biler købt i et andet EU-land til deres 
bopæl i Nederlandene. Tværtimod lader det efter den indledende undersøgelse til, at en given 
borgers midlertidige brug af en udenlandsk indregistreret bil i Nederlandene netop er tilladt.

Når det gælder spørgsmålet om betaling af "bpm" (nederlandsk registreringsafgift), skal det 
præciseres, at fællesskabsretten i øjeblikket lader det være op til den enkelte medlemsstat at 
fastholde eller indføre bilafgifter. Beslutningen om, hvilke biler der skal betales nationale 
afgifter for, hænger generelt sammen med indregistreringen. I en meddelelse af 15. maj 19961

konstaterede Kommissionen, at privatpersoner ikke må indregistrere deres køretøj i en 
medlemsstat efter eget valg, da dette ville medføre, at alle biler ville blive indregistreret i den 
medlemsstat med de laveste afgifter. Denne holdning blev bekræftet af Domstolen i dom C-
451/99, Cura Anlagen. 

Ifølge den officielle nederlandske internetside http://www.belastingdienst.nl/variabel/bpm-
vrijstelling/ må nederlandske borgere køre i en udenlandsk indregistreret bil i maksimalt 15 
dage om året (hvortil forudgående registrering skal ske på nettet). Hvis en nederlandsk borger 
fortsat bruger en udenlandsk indregistreret bil efter denne periode på 15 dage, skal der betales 
vejafgift og bpm. 

I sin konklusion anmoder andrageren Parlamentet om at sikre, at Nederlandene afskaffer deres 
bpm, som han mener er i strid med EU-lovgivningen. I modstrid med andragerens udtalelse, 
og som der er redegjort for i det ovenstående, er det op til den enkelte medlemsstat at indføre 
og fastholde bilafgifter. At dette også gælder registreringsafgifter, er blevet vedtaget af 
Domstolen (jf. eksempelvis sag C-393/98, Comez Valente). 

Den 5. juli 2005 stillede Kommissionen et forslag til et direktiv (KOM/2005/0261), som vil 
gøre det nødvendigt for medlemsstaterne at omstrukturere deres afgiftssystem på 
personbilsområdet. Formålet med forslaget er at bringe det indre marked til at fungere bedre 
ved at fjerne de nuværende afgiftshindringer ved overførselen af personbiler fra en 
medlemsstat til en anden. Det ville også fremme bæredygtigheden gennem en omstrukturering 
af afgiftsgrundlaget for både registreringsafgifter og årlige vægtafgifter, hvilket omfatter 
elementer, der har en direkte sammenhæng med kuldioxidemissioner fra personbiler. Dette 
forslag behandles i øjeblikket i Rådet. 

Konklusion

Med hensyn til andragendets første spørgsmål agter Kommissionen at skrive til de tyske 
myndigheder for at indhente yderligere oplysninger om den aktuelle gennemførelse af det 
tyske "Doppelkarte"-krav og vil derefter underrette Parlamentet.

Med hensyn til det andet spørgsmål har undersøgelsen forestået af Kommissionens 
tjenestegrene ikke kunne fastslå, at den nederlandske lovgivning overtræder fællesskabsretten. 
Det er derfor ikke nødvendigt, at Kommissionen skrider til yderligere handling."

4. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 20. marts 2009.

                                               
1  EFT L 143 af 15.5.1996. Denne meddelelse er blevet erstattet af meddelelse af 14.2.2007, som der henvises til 
ovenfor.
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"Andragendet

Andragendet vedrører to spørgsmål:

- Det første spørgsmål omhandler det tyske krav om, at køretøjer med midlertidige tyske 
nummerplader er forsikret hos et tysk forsikringsselskab, hvilket udgør en hindring for den 
frie bevægelighed for tjenesteydelser.

- Det andet spørgsmål drejer sig om, at nederlandske borgere angiveligt ikke må køre i 
Nederlandene med midlertidige udenlandske nummerplader (i dette tilfælde med midlertidige 
tyske nummerplader), hvilket ville udgøre en hindring for den frie bevægelighed for varer.

Kommissionens bemærkninger

Angående det første spørgsmål skrev Kommissionen til de tyske myndigheder for at indhente 
yderligere oplysninger om, hvordan kravet om "Doppelkarte" fungerer i praksis.
Det fremgår tydeligt af svaret på Kommissionens anmodning om yderligere oplysninger, at de 
tyske bilindregistreringsmyndigheder faktisk godtager ansvarsforsikringer for motorkøretøjer, 
som er udstedt af et forsikringsselskab, der er etableret i en anden medlemsstat. Denne praksis 
har hjemmel i den tyske forsikringstilsynslov (Versicherungsaufsichtsgesetz), artikel 13a, 
stk. 2, som for nylig er ændret, så den opfylder det femte motorkøretøjsforsikringsdirektiv 
2005/14/EF, artikel 4, stk. 4, om overførsel af køretøjer i EU.

Ansøgere om overførselsplader skal dog opfylde visse formaliteter, uanset hvor 
ansvarsforsikringen for motorkøretøjer er tegnet. Ifølge de tyske regler for indregistrering af 
køretøjer (Fahrzeug-Zulassungsverordnung) skal dokumentationen for forsikringsdækningen 
forelægges ved udfyldelse af en obligatorisk formular (på en halv side), som indsendes enten 
af ansøgeren til bilindregistreringsmyndigheden eller af forsikringsselskabet til GDV 
Dienstleistungs-GmbH & Co. KG i Hamburg, som administrerer det elektroniske register over 
de forsikringspolicer, som bilindregistreringsmyndighederne har adgang til.

Den blotte kendsgerning, at dokumentationen for gyldig forsikring skal forelægges i en 
bestemt form, synes ikke at udgøre en overtrædelse af fællesskabsretten.

Angående det andet spørgsmål (påstået forbud for nederlandske chauffører mod at føre 
køretøjer med midlertidige udenlandske nummerplader i Nederlandene) har Kommissionen 
ingen nye oplysninger at meddele, da der blev foretaget en grundig vurdering af dette 
spørgsmål i de tidligere bemærkninger fra Kommissionen. Det blev da konkluderet, at der 
ikke kunne findes nogen overtrædelse af fællesskabsretten.

Konklusion

Det tyske system for indregistrering af køretøjer synes ikke at være i strid med 
fællesskabsbestemmelserne om de forsikringsmæssige aspekter i forbindelse med import af 
køretøjer i EU.

Kommissionen finder ikke, at den nederlandske lovgivning overtræder fællesskabsretten, og 
mener derfor ikke, at der er behov for yderligere foranstaltninger fra Kommissionens side."
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