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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: A Paul Stierum, holland állampolgár által benyújtott 0858/2007 sz. petíció a 
gépjárművek Németországból Hollandiába történő behozatalával kapcsolatos 
problémákról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója szerint a német és a holland hatóságok a Németországból Hollandiába 
irányuló gépjármű-behozatal tekintetében megsértik az áruk szabad mozgásának elvét. Ennek 
kapcsán megemlíti azt a követelményt, amelynek értelmében az ideiglenes német 
rendszámtáblával közlekedő autóknak német felelősségbiztosítással („Doppeltkarte”) kell 
rendelkezniük, valamint azt a holland szabályt, miszerint holland állampolgárok Hollandiában 
nem vezethetnek külföldi rendszámtáblával rendelkező autókat, ami akadályozza a 
gépjárműveknek a vevő lakóhelyére történő eljuttatását. A petíció benyújtója ezért arra kéri az 
Európai Parlamentet, hogy vizsgálja meg, vajon ez a helyzet összhangban áll-e a vonatkozó 
uniós szabályokkal.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. február 14. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2008. július 17.

A petíció két külön kérdést érint:

1. Az első kérdés azzal a német szabállyal kapcsolatos, miszerint az ideiglenes német 
rendszámtáblával közlekedő autóknak német felelősségbiztosítással kell 
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rendelkezniük, ami akadályozza a szolgáltatások szabad mozgását.

2. A második kérdés azt a holland szabályt érinti, miszerint holland állampolgárok 
Hollandiában állítólag nem vezethetnek külföldi rendszámtáblával rendelkező autókat 
(ez esetben ideiglenes német rendszámtáblával rendelkezőt), ami akadályozza az áruk 
szabad mozgását.

A Bizottság megállapításai

Ami az első, a gépjármű-felelősségbiztosítás és az ideiglenesen bejegyzett gépjármű 
használata közötti kapcsolatot illeti, a Bizottság a gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 5., 
2005/14/EK irányelv1 (a továbbiakban „az ötödik irányelv”) 4. cikke (4) bekezdésére 
hivatkozik, amely a gépjárművek tagállamok közötti szállításának biztosítási szempontjait 
szabályozza. Ez a rendelkezés 30 napot biztosít a gépjármű rendeltetési országba való 
leszállításának elfogadásától kezdődően, amikor is a vevő lakhelye szerinti tagállam biztosítói 
valamelyikének kell fedeznie a kockázatokat, akkor is, ha a gépjárművön még a származási 
ország rendszámtáblája van. Ez lehetőséget biztosít arra, hogy bárki gépjárművet szállítson 
egyik tagállamból a másikba, és hogy könnyebben és olcsóbban köthessen biztosítást. 

A fentiek alapján tehát kiegészítő gépjármű-biztosítást kötelezővé tenni olyan esetben, amikor 
a gépjármű már biztosítva van a rendeltetési tagállam egyik biztosítójánál, nincs összhangban 
az ötödik irányelvvel (az ötödik irányevet legkésőbb 2007. június 11-ig kellett átültetniük a 
tagállamoknak). 

A petíció benyújtója által közölt információ alapján azonban nem pontosan érthető, hogyan 
alkalmazzák a német „Doppelkarte” követelményét. A Bizottságnak ennélfogva szándékában 
áll írásban további tájékoztatást kérni a német hatóságoktól. 

A második kérdés kapcsán (amely szerint a holland gépjárművezetők állítólag nem 
vezethetnek Hollandiában külföldi rendszámtáblával rendelkező autót) a Bizottság 2007. 
február 14-i, a gépjárművek nyilvántartásba vételének kérdéseire vonatkozó értelmező 
közleménye 4.2 pontjában összefoglalt, az ideiglenes rendszámtáblákkal kapcsolatos 
alapelveire hivatkozik:
http://ec.europa.eu/enterprise/regulation/goods/car_registration/docs/sec_2007_169_nl.pdf. A 
Bizottság különösen felhívja a figyelmet arra, hogy az ideiglenes rendszámtáblával és 
engedéllyel rendelkező gépjárművek szabad mozgását csak közúti közlekedésbiztonsági 
okokból lehet korlátozni (mint például az autóvezető vezetési képességei, a helyi közlekedési 
szabályok betartása vagy a gépjármű közlekedésre való alkalmassága), továbbá akkor, ha 
gépjárműlopás alapos gyanúja áll fenn, vagy ha az ellenőrző hatóságok szerint alapos kétely 
merül föl a jármű engedélyének érvényességével kapcsolatban.

Jelen esetben a petíció benyújtója nem utal semmilyen konkrét holland jogszabályra, amely 
akadályozná, hogy holland állampolgárok hollandiai lakhelyükre szállítsanak más EU-

                                               
1 Az Európai Parlament és a Tanács 2005/14/EK irányelve (2005. május 11.) a gépjármű-felelősségbiztosításra 
vonatkozó 72/166/EGK, 84/5/EGK, 84/5/EGK, 88/357/EGK és 90/232/EGK tanácsi irányelv, valamint a 
gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2000/26/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról (az 
ötödik gépjármű-biztosítási irányelv – közzétéve: Hivatalos Lap L 149., 2005.6.11., 14. o.)
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tagállamban vásárolt gépjárművet. Épp ellenkezőleg, az első vizsgálat alapján úgy tűnik, hogy 
a külföldön nyilvántartásba vett gépjárművek holland állampolgárok általi ideiglenes 
hollandiai használata teljes mértékben megengedett.

Ami a „bpm” (holland regisztrációs adó) megfizetésének kötelezettségét illeti, tudni kell, 
hogy a közösségi jog értelmében a tagállamok belátására van bízva, hogy adókat szedjenek 
vagy vezessenek be a gépjárművekre vonatkozólag. Az arra vonatkozó döntés, hogy mely 
autók után kell nemzeti adót fizetni, általában a gépjárművek nyilvántartásával függ össze. 
1996. május 15-i közleményében1 a Bizottság megállapította, hogy a gépjárműveket nem 
lehet bármely tetszés szerinti tagállamban nyilvántartásba vetetni, mivel ez oda vezetne, hogy 
minden járművet a legalacsonyabb adót kivető tagállamban vennék nyilvántartásba. Ezt az 
álláspontot az Európai Bíróság is megerősítette a C-451/99. sz. Cura Anlagen ügyben. 

A http://www.belastingdienst.nl/variabel/bpm-vrijstelling/ hivatalos holland weboldal szerint 
a holland lakosok évente legfeljebb 15 napig vezethetnek külföldi nyilvántartásban szereplő 
autót (amihez előzetes online regisztráció szükséges). Amennyiben egy holland lakos e 15 
napos időszak elteltével továbbra is használja a külföldön nyilvántartott gépjárművet, ennek 
megfelelően meg kell fizetnie az útadót és a „bpm”-et. 

Petíciója végén a petíció benyújtója azt kéri az Európai Parlamenttől, hogy „gondoskodjon 
arról”, hogy Hollandia eltörli a „bpm”-et, amely szerinte ellentétes a közösségi joggal. A 
petíció benyújtójának véleményével ellentétben azonban, amint az a fenti magyarázatból is 
kiderül, a tagállamok saját megítélésük szerint szednek, és vezetnek be gépjárművekre 
vonatkozó adókat. Azt pedig, hogy ezek között regisztrációs adók is vannak, az Európai 
Bíróság is elfogadta (lásd például a C-393/98. sz. Comez Valente ügyet).

Az Európai Bizottság 2005. július 5-én benyújtott egy irányelvre vonatkozó javaslatot
(COM/2005/261/FINAL), amely értelmében a tagállamoknak át kellene alakítaniuk a 
személygépkocsik adóztatására vonatkozó rendszereiket. A javaslat célja a belső piac 
működésének az általi javítása, hogy elhárítaná a személygépkocsik egyik tagállamból a 
másikba történő szállításával kapcsolatos most még fennálló akadályokat. Az irányelv 
ezenkívül elősegítené a fenntarthatóságot is azzal, hogy oly módon alakítaná át mind a 
regisztrációs adó, mind az éves gépjárműforgalmi adó alapját, hogy az tartalmazzon a 
személygépkocsik széndioxid-kibocsátásához közvetlenül kapcsolódó elemeket. Ez a javaslat 
jelenleg a Tanács döntésére vár. 

Következtetés

A petíció első kérdésével kapcsolatban a Bizottság további írásbeli tájékoztatást fog kérni a 
német hatóságoktól a német „Doppelkarte” alkalmazásának jelenlegi követelményeiről, 
amiről értesíteni fogja a petíció benyújtóját.

A második kérdést illetőleg, a Bizottság szolgálatainak elemzése nem mutatta ki, hogy a 
holland jogszabályok bármiben is sértenék a közösségi jogot. A Bizottság ezért semmilyen 
további intézkedést nem tart szükségesnek.

                                               
1 HL C 143., 1996.05.15. E közlemény helyébe a fent említett 2007.02.14-i közlemény lépett.
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4. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz: 2009. március 20.

A petíció

A petíció két kérdéssel foglalkozik:

- Az első kérdés azzal a német előírással kapcsolatos, miszerint az ideiglenes német 
rendszámtáblával közlekedő autóknak német felelősségbiztosítással kell rendelkezniük, ami a
szolgáltatások szabad mozgása akadályának minősül.

- A második kérdés annak tényét érinti, miszerint holland állampolgárok Hollandiában 
állítólagosan nem vezethetnek külföldi rendszámtáblával rendelkező járműveket (ez esetben 
ideiglenes német rendszámtáblával rendelkezőt), ami az áruk szabad mozgása akadályának 
minősül.

A Bizottság észrevételei

Az első kérdést illetően a Bizottság levelet intézett a német hatóságokhoz annak érdekében, 
hogy részletesebb tájékoztatást kérjen a „Doppelkarte” követelmény alkalmazásának 
módjáról. 
A Bizottság részletesebb tájékoztatás iránti kérelmére adott válaszból egyértelműen kiderül, 
hogy a német gépjármű-regisztrációs hatóságok elismerik egy másik tagállamban székhellyel 
rendelkező biztosító által kiadott gépjármű-felelősségbiztosítási kötvényeket. Ezen gyakorlat 
jogalapjául a német biztosítási felügyeletről szóló törvény („Versicherungsaufsichtsgesetz”) 
13a. cikkének (2) bekezdése szolgál, amelyet a közelmúltban módosítottak annak érdekében, 
hogy az összhangba kerüljön a 2005/14/EGK ötödik gépjármű-felelősségbiztosítási irányelv 
4. cikkének (4) bekezdésével, amely a gépjárművek EU-n belüli szállítására irányadó.

Mindazonáltal bizonyos alaki követelményeknek meg kell felelni a rendszámtábla-cserét
igénylő kérelmezőknek, függetlenül a gépjármű-felelősségbiztosítási kötvény „származási 
helyétől”. A német gépjármű-nyilvántartási szabályok („Fahrzeug- Zullasung Verordnung”) 
értelmében a biztosítási jogviszonyt egy (fél oldalas) formanyomtatvány kitöltésével kell 
igazolni, amelyet vagy a kérelmező nyújt be a regisztrációs hatósághoz, vagy a 
biztosítótársaság a hamburgi szélhelyű „GDV Dienstleistungs-GmbH & Co. KG” szervhez, 
amely felelős a biztosítási kötvények elektronikus nyilvántartásáért, amelyhez a gépjármű-
regisztrációs hatóságok is hozzáféréssel rendelkeznek. 

Annak puszta ténye, hogy egy meghatározott módon igazolni kell az érvényes biztosítás 
meglétét, a jelek szerint nem minősül a közösségi jog megsértésének.

Ami a másik kérdést illeti (miszerint a holland gépjárművezetők Hollandiában állítólagosan 
nem vezethetnek külföldi rendszámtáblával rendelkező járműveket), a Bizottság nem kíván új 
észrevételeket tenni, mivel a Bizottság korábbi megjegyzéseiben kimerítően tárgyalta a 
szóban forgó kérdést. Akkor arra a következtetésre jutottak, hogy nem azonosítható a 
közösségi jog megsértésére utaló jel. 

Következtetés
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A német gépjármű-regisztrációs rendszer a jelek szerint nem ellentétes a járművek uniós 
behozatalának biztosítási szempontjaira irányadó közösségi szabályokkal. 

A Bizottság nem talált arra utaló jelet, hogy a holland jogszabályok esetlegesen sértenék a 
közösségi jogot, ezért a Bizottság úgy véli, hogy részéről nincs szükség további 
intézkedésekre.
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