
CM\777484FI.doc PE411.968v01-00

FI FI

EUROOPAN PARLAMENTTI
2004 










 2009

Vetoomusvaliokunta

20.3.2009

ILMOITUS JÄSENILLE

Aihe: Vetoomus nro 0858/2007, Paul Stierum, Alankomaiden kansalainen, 
ongelmista, jotka liittyvät ajoneuvojen tuontiin Saksasta Alankomaihin

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä kertoo, että Saksan ja Alankomaiden viranomaiset syyllistyvät 
tavaroiden vapaan liikkuvuuden periaatteen rikkomiseen ajoneuvojen tuonnissa Saksasta 
Alankomaihin. Hän viittaa tässä yhteydessä saksalaiseen vastuuvakuutukseen (Doppeltkarte), 
jota vaaditaan autoilta, joissa on väliaikaiset saksalaiset rekisterikilvet, sekä Alankomaiden 
sääntöihin, joiden mukaan Alankomaiden kansalaiset eivät saa ajaa Alankomaissa 
ajoneuvoilla, joissa on ulkomaiset rekisterikilvet, mikä estää moottoriajoneuvojen kuljetuksen 
ostajan oleskelupaikkaan. Hän pyytää siksi Euroopan parlamenttia tutkimaan, onko tämä 
tilanne sovellettavien EU:n sääntöjen mukainen.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 14. helmikuuta 2008. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 17. heinäkuuta 2008

Vetoomus koskee eri kysymyksiä:

1. Ensimmäinen kysymys liittyy Saksan vaatimukseen, jonka mukaan saksalainen 
vakuutusyhtiö vakuuttaa ajoneuvot, joissa on väliaikaiset saksalaiset rekisterikilvet. Tämä 
olisi este palvelujen vapaalle liikkuvuudelle.

2. Toinen kysymys liittyy siihen, että Alankomaiden kansalaiset eivät tiettävästi saa ajaa 
Alankomaissa autolla, jossa on ulkomaiset väliaikaiset rekisterikilvet (tässä tapauksessa 
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saksalaiset väliaikaiset kilvet). Tämä olisi este tavaroiden vapaalle liikkuvuudelle.

Komission havainnot 

Moottoriajoneuvojen vastuuvakuutusta ja väliaikaista auton rekisteröintiä koskevan 
ensimmäisen kysymyksen osalta komissio viittaa viidennen 
moottoriajoneuvovakuutusdirektiivin 2005/14/EY 1 (jäljempänä "viides direktiivi") 4 artiklan 
4 kohtaan, jossa käsitellään jäsenvaltiosta toiseen toimitettavien ajoneuvojen vakuuttamiseen 
liittyviä näkökohtia. Tämä säännös siirtää riskiä 30 päivällä, sillä kun ajoneuvon toimitus 
määränpääjäsenvaltioon on hyväksytty, siinä jäsenvaltiossa toimivan vakuutusyhtiön, jossa 
ostajan kotipaikka on, pitäisi kantaa riski, myös sellaisessa tapauksessa, jossa ajoneuvossa on 
yhä sen alkuperäjäsenvaltion rekisterikilvet. Tämän pitäisi mahdollistaa ajoneuvon 
jäsenvaltiosta toiseen toimittavaa henkilöä saamaan vakuutuksen helpommin ja halvemmalla. 

Edellä mainitun perusteella täydentävän moottoriajoneuvovakuutuksen vaatiminen 
tapauksissa, joissa ajoneuvon on jo vakuuttanut siinä jäsenvaltiossa, johon se pitäisi kuljettaa, 
toimiva vakuutusyhtiö, ei näyttäisi olevan yhdenmukaista viidennen direktiivin säännösten 
kanssa (jäsenvaltioiden olisi pitänyt noudattaa viidettä direktiiviä viimeistään 
11. kesäkuuta 2007 alkaen). 

Vetoomuksen esittäjän toimittamien tietojen perusteella ei ole mahdollista saada perusteellista 
kuvaa siitä, miten Saksan vaatimusta vastuuvakuutuksesta (Doppelkarte) sovelletaan. Siksi 
komissio aikookin toimittaa Saksan viranomaisille kirjeen, jossa pyydetään lisätietoja. 

Toisen kysymyksen osalta (alankomaalaisten kuljettajien väitetystä kiellosta ajaa 
Alankomaissa ajoneuvoilla, joissa on ulkomaiset rekisterikilvet) komissio viittaa 
periaatteisiin, jotka liittyvät moottoriajoneuvojen rekisteröintimenettelyjä koskevan 
14. helmikuuta 2007 annetun komission tulkitsevan tiedonannon 4 kohdan 2 alakohtaan 
väliaikaisista rekisterikilvistä 
http://ec.europa.eu/enterprise/regulation/goods/car_registration/docs/sec_2007_169_fi.pdf. 
Komissio toteaa erityisesti, että moottoriajoneuvon, jossa on väliaikaiset rekisterikilvet ja 
rekisteröintitodistus, vapaa liikkuminen voidaan estää vain liikenneturvallisuuteen liittyvistä 
syistä (esimerkiksi kuljettajan ajokyky, noudattaako hän paikallisia tieliikennesääntöjä tai 
ajoneuvon kunto liikenneturvallisuuden kannalta), jos on aihetta epäillä ajoneuvovarkautta tai 
jos valvontaviranomaisilla on aihetta epäillä todistuksen kelpoisuutta.

Tässä tapauksessa vetoomuksen esittäjä ei viittaa mihinkään tiettyyn Alankomaiden lakiin, 
joka estää Alankomaiden kansalaisia kuljettamasta toisessa EU:n jäsenvaltiossa ostamiaan 
autoja asuinpaikkaansa Alankomaissa. Ensimmäisen tutkimuksen perusteella asia onkin 
päinvastoin eli Alankomaiden kansalainen saa täysin vapaasti käyttää ulkomailla rekisteröityä 
autoa väliaikaisesti Alankomaissa.

Alankomaiden rekisteröintiveron maksamista koskevan erityisen kysymyksen osalta pitäisi 

                                               
1 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2005/14/EY, annettu 11 päivänä toukokuuta 2005, 
moottoriajoneuvojen käyttöön liittyvän vastuun varalta otettavaa vakuutusta koskevien neuvoston direktiivien 
72/166/ETY, 84/5/ETY, 88/357/ETY ja 90/232/ETY sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2000/26/EY muuttamisesta (viides moottoriajoneuvovakuutusdirektiivi, EUVL L 149, 11.6.2005, s.14).
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ymmärtää, että yhteisön lainsäädännön nykyisessä asemassa autoja koskevan verotuksen 
säilyttäminen tai käyttöön ottaminen on jäsenvaltioiden harkintavallassa. Päätös siitä, mistä 
autoista on velvollisuus maksaa kansallista veroa, liittyy yleensä ajoneuvon rekisteröintiin. 
Komissio antoi 15. toukokuuta 1996 tiedonannon1, jossa se otti huomioon, että ihmisten ei 
voida sallia rekisteröidä ajoneuvojaan haluamassaan jäsenvaltiossa, koska silloin kaikki 
ajoneuvot rekisteröitäisiin siinä jäsenvaltiossa, jossa on alhaisimmat veroasteet. Yhteisöjen 
tuomioistuin on vahvistanut tämän kannan asiassa C-451/99, Cura Anlagen. 

Virallisen alankomaalaisen verkkosivuston mukaan 
http://www.belastingdienst.nl/variabel/bpm-vrijstelling/ Alankomaiden asukkaat voivat ajaa 
ulkomailla rekisteröityä autoa korkeintaan 15 päivää vuodessa, mikä edellyttää verkossa 
etukäteen tehtävää rekisteröintiä. Jos Alankomaiden asukas jatkaa ulkomailla rekisteröidyn 
auton käyttöä tämän 15 päivän jakson jälkeen, hänen on maksettava tienkäyttövero ja 
Alankomaiden rekisteröintivero. 

Vetoomuksensa päätteeksi vetoomuksen esittäjä pyytää Euroopan parlamenttia 
"varmistamaan", että Alankomaat kumoaa maassa perittävän rekisteröintiveron, jonka hän 
katsoo olevan EU:n lainsäädännön vastainen. Kuten edellä jo selostettiin, toisin kuin 
vetoomuksen esittäjä katsoo, jäsenvaltioiden harkintavallassa on päättää autoja koskevan 
verotuksen käyttöön ottamisesta ja säilyttämisestä. Yhteisöjen tuomioistuin on päättänyt, että 
myös rekisteröintiverot sisältyvät tähän (katso esimerkiksi asia C-393/98, Comez Valente). 

Euroopan komissio antoi 5. heinäkuuta 2005 ehdotuksen direktiiviksi (KOM(2005)0261 
lopullinen), jossa jäsenvaltioita vaadittaisiin korjaamaan henkilöautoja koskevia 
verotusjärjestelmiään. Ehdotuksella pyritään parantamaan sisämarkkinoiden toimivuutta 
poistamalla nykyiset verotukselliset esteet, jotka koskevat yhdestä jäsenvaltiosta toiseen 
toimitettavia henkilöautoja. Se myös edistäisi kestävyyttä uudistamalla sekä 
rekisteröintiverojen että vuotuisten käyttöverojen veropohjaa käsittämään tekijöitä, jotka 
liittyvät suoraan henkilöautojen hiilidioksidipäästöihin. Ehdotus on parhaillaan neuvoston 
käsiteltävänä. 

Johtopäätös 

Vetoomuksen ensimmäisen kysymyksen osalta komissio toimittaa Saksan viranomaisille 
kirjeen, jossa pyydetään lisätietoja Saksan vastuuvakuutusta (Doppelkarte) koskevan 
vaatimuksen tosiasiallisesta täytäntöönpanosta. Komissio tiedottaa tuloksista parlamentille.

Toisessa kysymyksessä komission yksiköiden tekemässä analyysissä ei paljastunut, että 
Alankomaiden lainsäädäntö mahdollisesti rikkoisi yhteisön lainsäädäntöä. Siksi komissio ei 
pidä jatkotoimia tarpeellisina.

4. Komission täydentävä vastaus, saatu 20. maaliskuuta 2009

Vetoomus

                                               
1 EYVL C 143, 15.5.1996. Kyseinen tiedonanto on korvattu 14.2.2007 annetulla tiedonannolla, johon viitataan 
edellä.
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Vetoomus koskee kahta seuraavaa kysymystä:

- Ensimmäinen kysymys liittyy Saksan vaatimukseen, jonka mukaan saksalainen 
vakuutusyhtiö vakuuttaa ajoneuvot, joissa on väliaikaiset saksalaiset rekisterikilvet. Tämä 
olisi este palvelujen vapaalle liikkuvuudelle.

- Toinen kysymys liittyy siihen, että Alankomaiden kansalaiset eivät tiettävästi saa ajaa 
Alankomaissa autolla, jossa on ulkomaiset väliaikaiset rekisterikilvet (tässä tapauksessa 
saksalaiset väliaikaiset kilvet). Tämä olisi este tavaroiden vapaalle liikkuvuudelle.

Komission havainnot

Ensimmäisen kysymyksen osalta komissio toimitti Saksan viranomaisille kirjeen, jossa 
pyydetään lisätietoja Saksan vastuuvakuutusta (Doppelkarte) koskevan vaatimuksen 
soveltamisesta. 

Komission pyyntöön annetusta vastauksesta käy selvästi ilmi, että saksalaiset autojen 
rekisteröintiviranomaiset hyväksyvät sellaisten vakuutusyhtiöiden myöntämät 
moottoriajoneuvojen vastuuvakuutussopimukset, joiden kotipaikka on toisessa jäsenvaltiossa. 
Käytännön oikeudellinen perusta on Saksan vakuutustarkastuslain 
(Versicherungsaufsichtsgesetz) 13a artiklan 2 kohta, joka muutettiin vastaamaan viidennen 
moottoriajoneuvovakuutusdirektiivin 2005/14/EY 4 artiklan 4 kohtaa, jossa säädetään 
ajoneuvojen toimittamisesta toiseen EU:n jäsenvaltioon. 

Siirtokilpiä hakevien on kuitenkin noudatettava tiettyjä muodollisuuksia riippumatta siitä, 
mistä maasta vastuuvakuutus on myönnetty. Saksan autojen rekisteröintiä koskevien 
määräysten (Fahrzeug- Zullasung Verordnung) mukaan todisteet voimassa olevasta 
vakuutuksesta on annettava täyttämällä lakisääteinen (puolen sivun pituinen) lomake, jonka 
joko rekisteröintiä hakeva henkilö toimittaa rekisteröintiviranomaiselle tai jonka 
vakuutusyhtiö toimittaa elektronisesta vakuutusrekisteristä vastaavalle GDV Dienstleistungs-
GmbH & Co. KG:lle, jonka toimipaikka on Hampurissa. Rekisteröintiviranomaisilla on 
oikeus tutustua tämän rekisterin sisältämiin tietoihin. 

Pelkästään se, että todisteet voimassa olevasta vakuutuksesta on annettava tietyssä muodossa, 
ei ole yhteisön lainsäädännön vastaista.

Toisen kysymyksen osalta (alankomaalaisten kuljettajien väitetystä kiellosta ajaa 
Alankomaissa ajoneuvoilla, joissa on ulkomaiset rekisterikilvet), komissiolla ei ole uutta 
tietoa annettavana, koska kysymystä on arvioitu perusteellisesti edellisissä kysymystä 
koskevissa komission havainnoissa. Silloisen johtopäätöksen mukaan yhteisön lainsäädäntöä 
ei ollut rikottu. 

Johtopäätös 

Saksan autojen rekisteröintijärjestelmän ei voida katsoa olevan maahan tuotavien ajoneuvojen 
vakuuttamiseen liittyviä näkökohtia koskevien yhteisön sääntöjen vastainen. 
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Komissio ei ole todennut Alankomaiden lainsäädännön oleva yhteisön lainsäädännön 
vastainen, ja näin ollen se katsoo, ettei jatkotoimia tarvita.
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