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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0858/2007, του Paul Stierum, ολλανδικής ιθαγένειας, σχετικά με 
προβλήματα που συνδέονται με την εισαγωγή οχημάτων από τη Γερμανία 
στις Κάτω Χώρες

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων υποστηρίζει ότι οι γερμανικές και οι ολλανδικές αρχές ευθύνονται για 
παραβιάσεις της αρχής της ελεύθερης κυκλοφορίας των εμπορευμάτων σε σχέση με την 
εισαγωγή οχημάτων από τη Γερμανία στις Κάτω Χώρες. Αναφέρεται στην απαίτηση για 
ασφάλιση αστικής ευθύνης στη Γερμανία («Doppeltkarte») των αυτοκινήτων με προσωρινές 
γερμανικές πινακίδες κυκλοφορίας και στους κανόνες που ισχύουν στις Κάτω Χώρες 
σύμφωνα με τους οποίους οι ολλανδοί υπήκοοι απαγορεύεται να οδηγούν οχήματα με 
αλλοδαπές πινακίδες κυκλοφορίας στις Κάτω Χώρες, κάτι που εμποδίζει τη μεταφορά των 
οχημάτων στον τόπο κατοικίας του αγοραστή. Για τον λόγο αυτόν, ζητεί από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο να εξετάσει εάν αυτή η κατάσταση είναι σύμφωνη με την εφαρμοστέα 
νομοθεσία της ΕΕ.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 14 Φεβρουαρίου 2008. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 17 Ιουλίου 2008.

Η αναφορά αφορά διαφορετικά θέματα:

1. Το πρώτο θέμα σχετίζεται με τη γερμανική απαίτηση τα οχήματα με γερμανικές 
προσωρινές πινακίδες να ασφαλίζονται σε γερμανική ασφαλιστική εταιρεία, κάτι που
θα συνιστούσε εμπόδιο στην ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών.
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2. Το δεύτερο θέμα σχετίζεται με το γεγονός ότι οι ολλανδοί πολίτες υποτίθεται ότι 
δεν μπορούν να οδηγήσουν στις Κάτω Χώρες με ξένες προσωρινές πινακίδες (σε 
αυτήν την περίπτωση γερμανικές προσωρινές πινακίδες), κάτι που θα συνιστούσε 
εμπόδιο στην ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων.

Παρατηρήσεις της Επιτροπής

Όσον αφορά το πρώτο θέμα που αφορά τη σχέση μεταξύ της ασφάλισης έναντι αστικής 
ευθύνης των οχημάτων με κινητήρα και της προσωρινής ταξινόμησης ενός οχήματος, η 
Επιτροπή θα ήθελε να αναφερθεί στο άρθρο 4, παράγραφος 4, της πέμπτης οδηγίας για την 
ασφάλιση οχημάτων με κινητήρα 2005/14/EΚ1 (εφεξής «η πέμπτη οδηγία) που διέπει τις 
ασφαλιστικές πτυχές της μεταφοράς των οχημάτων μεταξύ των κρατών μελών. Αυτή η 
διάταξη μεταθέτει τους κινδύνους για 30 ημέρες, καθώς από την αποδοχή της παραλαβής του 
αυτοκινήτου στο κράτος μέλος προορισμού, οι ασφαλιστές που είναι εγκατεστημένοι στο 
κράτος μέλος όπου διαμένει ο αγοραστής θα πρέπει να καλύπτουν τους κινδύνους, ακόμα και 
σε περιπτώσεις που το όχημα φέρει ακόμα την πινακίδα ταξινόμησης του κράτους μέλους 
καταγωγής του οχήματος. Αυτό θα πρέπει να δώσει τη δυνατότητα στα άτομα που 
μεταφέρουν ένα όχημα από ένα κράτος μέλος σε ένα άλλο να λάβουν ασφαλιστική κάλυψη 
πιο εύκολα και σε χαμηλότερη τιμή. 

Υπό το πρίσμα των ανωτέρω, η απαίτηση για συμπληρωματική ασφάλιση οχήματος στην 
περίπτωση που ένα όχημα είναι ήδη ασφαλισμένο από ασφαλιστή εγκατεστημένο σε κράτος 
μέλος στο οποίο το όχημα πρέπει να αποσταλεί, δεν φαίνεται να είναι σύμμορφη με την 
πέμπτη οδηγία (τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν συμμορφωθεί με την πέμπτη οδηγία μέχρι την 
11η Ιουνίου 2007 το αργότερο). 

Ωστόσο, βάσει των πληροφοριών που παρασχέθηκαν από τον αναφέροντα, δεν είναι δυνατό 
να κατανοήσουμε πλήρως πώς εφαρμόζεται η γερμανική απαίτηση της «Doppelkarte». Η 
Επιτροπή σκοπεύει συνεπώς να αποστείλει επιστολή στις γερμανικές αρχές για να λάβει 
περισσότερες πληροφορίες. 

Σχετικά με το δεύτερο θέμα (εικαζόμενη απαγόρευση να οδηγούν ολλανδοί οδηγοί οχήματα 
με ξένες προσωρινές πινακίδες στις Κάτω Χώρες), η Επιτροπή αναφέρεται στις αρχές που 
σχετίζονται με τις πινακίδες προσωρινής ταξινόμησης που συνοψίζονται στο σημείο 4.2 της 
ερμηνευτικής ανακοίνωσης της Επιτροπής της 14.02.2007 σχετικά με τις διαδικασίες 
ταξινόμησης μηχανοκίνητων οχημάτων 
http://ec.europa.eu/enterprise/regulation/goods/car_registration/docs/sec_2007_169_nl.pdf. 
Συγκεκριμένα, η Επιτροπή σημειώνει ότι η ελεύθερη κυκλοφορία μηχανοκίνητου οχήματος 
που φέρει πινακίδα και άδεια προσωρινής κυκλοφορίας μπορεί να περισταλεί μόνο για 
λόγους που άπτονται της οδικής ασφάλειας (όπως η ικανότητα οδήγησης του οδηγού, η 
συμμόρφωσή του με τους τοπικούς κανόνες οδικής κυκλοφορίας ή η τεχνική αξιοπιστία του 
μηχανοκίνητου οχήματος), σε περίπτωση εύλογης υπόνοιας κλοπής του οχήματος ή όταν οι 
                                               
1 Οδηγία 2005/14/ΕK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαΐου 2005 για 

τροποποίηση των οδηγιών 72/166/EΟΚ, 84/5/EΟΚ, 88/357/EΟΚ και 90/232/EΟΚ του Συμβουλίου και της 
οδηγίας 2000/26/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ασφάλιση αστικής 
ευθύνης που προκύπτει από την κυκλοφορία οχημάτων (πέμπτη οδηγία για την ασφάλιση οχημάτων με 
κινητήρα – δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα L 149 της 11.6. 2005, σ. 14)
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αρχές ελέγχου έχουν εύλογες αμφιβολίες ως προς την ισχύ της άδειας.

Στην παρούσα υπόθεση, ο αναφέρων δεν επισημαίνει κάποιο συγκεκριμένο τμήμα της 
ολλανδικής νομοθεσίας που περιστέλλει τη δυνατότητα να μεταφερθούν αυτοκίνητα που 
αγοράστηκαν σε άλλη χώρα της ΕΕ από ολλανδούς πολίτες στον τόπο διαμονής τους στις 
Κάτω Χώρες. Αντιθέτως, φαίνεται από μια πρώτη έρευνα ότι η προσωρινή χρήση (από 
κάτοικο) στις Κάτω Χώρες ενός οχήματος που έχει ταξινομηθεί στο εξωτερικό είναι καθ’ όλα 
επιτρεπτή.

Όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα για την υποχρέωση καταβολής του «bpm» (ολλανδικού 
τέλους ταξινόμησης), θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι με την τρέχουσα άποψη του 
κοινοτικού δικαίου, τα κράτη μέλη έχουν την ευχέρεια να διατηρήσουν ή να θεσπίσουν 
φόρους για τα αυτοκίνητα. Η απόφαση ως προς το ποια αυτοκίνητα υπόκεινται σε εθνική 
φορολογία συνδέεται γενικότερα με την ταξινόμηση οχημάτων. Σε μια ανακοίνωση της 15ης 
Μαΐου 19961, η Επιτροπή παρατήρησε ότι δεν μπορεί να επιτρέπεται στα άτομα να 
ταξινομούν το όχημά τους στο κράτος μέλος επιλογής τους καθώς κάτι τέτοιο θα σήμαινε ότι 
όλα τα οχήματα θα ήταν ταξινομημένα στο κράτος μέλος με τους χαμηλότερους 
φορολογικούς συντελεστές. Αυτή η θέση επιβεβαιώθηκε από το Δικαστήριο στην υπόθεση C-
451/99, Cura Anlagen. 

Σύμφωνα με την επίσημη ολλανδική ιστοσελίδα http://www.belastingdienst.nl/variabel/bpm-
vrijstelling/, οι ολλανδοί κάτοικοι μπορούν να οδηγούν αυτοκίνητο ταξινομημένο στο 
εξωτερικό για μέγιστο διάστημα 15 ημερών τον χρόνο (για το οποίο απαιτείται πρότερη on-
line ταξινόμηση). Αν ένας ολλανδός κάτοικος συνεχίζει να χρησιμοποιεί ένα αυτοκίνητο που 
έχει ταξινομηθεί στο εξωτερικό μετά την περίοδο των 15 ημερών, το οδικό τέλος και το bpm 
θα πρέπει να καταβληθούν αντιστοίχως. 

Συμπερασματικά, στην αναφορά του, ο αναφέρων ζητεί από το Κοινοβούλιο να 
«διασφαλίσει» ότι οι Κάτω Χώρες θα καταργήσουν το «bpm» το οποίο, κατά την άποψή του, 
αντιβαίνει στην ευρωπαϊκή νομοθεσία. Σε αντίθεση με την άποψη του αναφέροντος, και όπως 
εξηγήθηκε ήδη ανωτέρω, τα κράτη μέλη έχουν την ευχέρεια να θεσπίζουν και να διατηρούν 
φόρους για τα αυτοκίνητα. Το γεγονός ότι αυτοί περιλαμβάνουν τέλη ταξινόμησης έχει ήδη 
γίνει δεκτό από το Δικαστήριο (βλέπε, για παράδειγμα, υπόθεση C-393/98, Comez Valente).

Στις 5 Ιουλίου 2005, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε πρόταση οδηγίας 
(COM/2005/261/τελικό) που απαιτούσε από τα κράτη μέλη να αναδιαρθρώσουν τα 
συστήματά τους για τη φορολογία των επιβατικών αυτοκινήτων. Η πρόταση έχει ως στόχο να 
βελτιώσει τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς απομακρύνοντας τα υφιστάμενα φορολογικά 
εμπόδια όσον αφορά τη μεταφορά επιβατικών αυτοκινήτων από ένα κράτος μέλος σε ένα 
άλλο. Θα προωθήσει επίσης τη βιωσιμότητα μέσω της αναδιάρθρωσης της φορολογικής 
βάσης τόσο των τελών ταξινόμησης όσο και των ετήσιων τελών κυκλοφορίας, ώστε να 
συμπεριλάβει στοιχεία που σχετίζονται άμεσα με τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα των 
επιβατικών αυτοκινήτων. Αυτή η πρόταση εκκρεμεί επί του παρόντος ενώπιον του 
Συμβουλίου. 

                                               
1 ΕΕ C 143 της 15/05/1996. Αυτή η ανακοίνωση αντικαταστάθηκε από την ανακοίνωση της 14/02/2007 που 

αναφέρθηκε ανωτέρω.
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Συμπέρασμα

Σχετικά με το πρώτο θέμα της αναφοράς, η Επιτροπή θα απευθυνθεί γραπτώς στις γερμανικές 
αρχές για να λάβει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πραγματική εφαρμογή της 
γερμανικής απαίτησης της «Doppelkarte» και θα ενημερώσει αντίστοιχα το Κοινοβούλιο.

Σχετικά με το δεύτερο θέμα, η ανάλυση από τις υπηρεσίες της Επιτροπής δεν εντόπισε τυχόν 
πιθανή παραβίαση του κοινοτικού δικαίου από την ολλανδική νομοθεσία. Συνεπώς, δεν 
θεωρείται απαραίτητη η περαιτέρω ανάληψη δράσης από την Επιτροπή.

4. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 20 Μαρτίου 2009.

Η αναφορά

Αντικείμενο της αναφοράς αποτελούν τα εξής δύο θέματα:

- Το πρώτο θέμα σχετίζεται με τη γερμανική απαίτηση τα οχήματα με γερμανικές προσωρινές 
πινακίδες να ασφαλίζονται σε γερμανική ασφαλιστική εταιρεία, κάτι που θα συνιστούσε 
εμπόδιο στην ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών.

- Το δεύτερο θέμα σχετίζεται με το γεγονός ότι οι ολλανδοί πολίτες υποτίθεται ότι δεν 
μπορούν να οδηγήσουν στις Κάτω Χώρες με ξένες προσωρινές πινακίδες (σε αυτήν την 
περίπτωση γερμανικές προσωρινές πινακίδες), κάτι που θα συνιστούσε εμπόδιο στην 
ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων.

Παρατηρήσεις της Επιτροπής

Σχετικά με το πρώτο θέμα της αναφοράς, η Επιτροπή απευθύνθηκε γραπτώς στις γερμανικές 
αρχές για να λάβει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής της 
απαίτησης της «Doppelkarte». 
Από την απάντηση που έλαβε η Επιτροπή στο αίτημά της για παροχή διευκρινίσεων 
προκύπτει σαφώς ότι οι γερμανικές αρχές ταξινόμησης αυτοκινήτων κάνουν δεκτά 
συμβόλαια ασφάλισης αστικής ευθύνης αυτοκινήτων, τα οποία έχουν εκδοθεί από 
ασφαλιστική εταιρεία με έδρα σε άλλο κράτος μέλος. Η εν λόγω πρακτική έχει ως νομική 
βάση το άρθρο 13α, παράγραφος 2, του γερμανικού νόμου για την εποπτεία των ασφαλίσεων
«Versicherungsaufsichtsgesetz», όπως τροποποιήθηκε πρόσφατα προκειμένου να 
συμμορφωθεί με το άρθρο 4, παράγραφος 4, της πέμπτης οδηγίας για την ασφάλιση των 
αυτοκινήτων (οδηγία 2005/14/ΕΚ) που διέπει τη μεταφορά οχημάτων στην ΕΕ. 

Οι αιτούντες, ωστόσο, οφείλουν να διεκπεραιώνουν ορισμένες διατυπώσεις για τη μεταφορά 
πινακίδων, ανεξαρτήτως της «προέλευσης» του συμβολαίου ασφάλισης αστικής ευθύνης. 
Σύμφωνα με τους γερμανικούς κανόνες για την ταξινόμηση αυτοκινήτων (Fahrzeug-
Zullasung Verordnung), το τεκμήριο ασφαλιστικής κάλυψης εκδίδεται με τη συμπλήρωση 
καθορισμένου εντύπου (μισής σελίδας), το οποίο υποβάλλεται είτε από τον αιτούντα στην 
αρχή ταξινόμησης είτε από την ασφαλιστική εταιρεία στην «GDV Dienstleistungs-GmbH & 
Co. KG», που έχει την έδρα της στο Αμβούργο και η οποία είναι αρμόδια για την τήρηση του 
ηλεκτρονικού μητρώου συμβολαίων ασφάλισης, στο οποίο έχουν πρόσβαση οι αρχές 
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ταξινόμησης αυτοκινήτων. 

Το γεγονός και μόνο ότι για την έκδοση του τεκμηρίου έγκυρης ασφαλίσεως απαιτείται η 
συμπλήρωση συγκεκριμένου εντύπου δεν φαίνεται να στοιχειοθετεί παραβίαση του 
κοινοτικού δικαίου.

Σχετικά με το δεύτερο θέμα (εικαζόμενη απαγόρευση να οδηγούν ολλανδοί οδηγοί οχήματα 
με ξένες προσωρινές πινακίδες στις Κάτω Χώρες), η Επιτροπή δεν έχει να κοινοποιήσει νέα 
στοιχεία, καθώς το εν λόγω θέμα αποτέλεσε αντικείμενο ενδελεχούς εξέτασης στις 
προηγούμενες παρατηρήσεις της Επιτροπής. Συνάγεται, ως εκ τούτου, ότι δεν είναι δυνατόν 
να εντοπιστεί καμία παράβαση του κοινοτικού δικαίου.

Συμπέρασμα

Το γερμανικό σύστημα ταξινόμησης αυτοκινήτων δεν φαίνεται να αντιβαίνει στους 
κοινοτικούς κανόνες που διέπουν τις ασφαλιστικές πτυχές της εισαγωγής οχημάτων στην ΕΕ.

Η Επιτροπή δεν εντόπισε τυχόν πιθανή παραβίαση του κοινοτικού δικαίου από την ολλανδική 
νομοθεσία και, συνεπώς, δεν θεωρεί απαραίτητη την περαιτέρω ανάληψη δράσης από την 
πλευρά της.
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