
CM\777484LV.doc PE411.968/REVv01-00

LV                          Ārējais tulkojums LV

EIROPAS PARLAMENTS
2004 










 2009

Lūgumrakstu komiteja

20.03.2009

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0858/2007, ko iesniedza Nīderlandes valstspiederīgais 
Paul Stierum, par problēmām, kas saistītas ar transportlīdzekļu importu 
Nīderlandē no Vācijas

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka Vācijas un Nīderlandes iestādes ir vainojamas preču 
brīvas aprites principa pārkāpšanā saistībā ar transportlīdzekļu importu Nīderlandē no Vācijas. 
Saistībā ar šo jautājumu viņš atsaucas uz Vācijas civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas 
(„Doppeltkarte”) prasību automobiļiem ar Vācijas pagaidu numura zīmēm un uz Nīderlandes 
noteikumiem, kas nosaka, ka Nīderlandes iedzīvotāji Nīderlandē nedrīkst braukt ar 
transportlīdzekļiem, kuriem ir ārvalstu numura zīmes. Rezultātā tiek traucēta mehānisko 
transportlīdzekļu nogādāšana pircēju dzīvesvietā. Tādēļ viņš lūdz Eiropas Parlamentu 
noskaidrot, vai šī situācija ir saskaņā ar spēkā esošajiem ES noteikumiem.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2008. gada 14. februārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2008. gada 17. jūlijā.

"Lūgumraksts attiecas uz dažādiem jautājumiem:

1. Vācijas prasību apdrošināt transportlīdzekļus ar Vācijas pagaidu numura zīmēm pie 
Vācijas apdrošinātājiem, ko varētu uzskatīt par šķērsli pakalpojumu brīvai apritei;

2. lūgumraksta iesniedzēja minēto aizliegumu Nīderlandes iedzīvotājiem Nīderlandē 
braukt ar ārvalstu pagaidu numura zīmēm (šajā gadījumā — Vācijas), ko varētu 
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uzskatīt par šķērsli preču brīvai apritei.

Komisijas apsvērumi 

Pirmajā jautājumā par mehānisko transportlīdzekļu civiltiesiskās apdrošināšanas un 
automobiļu pagaidu reģistrācijas saistību Komisija atsaucas uz Piektās mehānisko 
transportlīdzekļu apdrošināšanas direktīvas 2005/14/EK1 (turpmāk „Piektā direktīva”) 
4. panta 4. punktu, kas reglamentē ar apdrošināšanu saistītos aspektus gadījumos, kad 
transportlīdzekļus pārvadā starp dalībvalstīm. Saskaņā ar šo noteikumu 30 dienas uzreiz pēc 
dienas, kurā pircējs ir akceptējis transportlīdzekļa piegādi, par riska dalībvalsti uzskata 
galamērķa dalībvalsti, un risks ir jāsedz apdrošinātājiem, kas ir reģistrēti dalībvalstī, kuras 
iedzīvotājs ir pircējs, arī tad, ja transportlīdzeklim joprojām ir izcelsmes dalībvalsts numura 
zīme. Tam būtu jāveicina tas, ka personas, kas ieved transportlīdzekļus no vienas dalībvalsts 
otrā, varētu iegūt apdrošināšanas garantiju vieglāk un par zemāku cenu.

Ņemot vērā iepriekš teikto, prasība papildus apdrošināt mehānisko transportlīdzekli, ja tas jau 
ir apdrošināts apdrošināšanas sabiedrībā, kas ir reģistrēta dalībvalstī, uz kuru 
transportlīdzeklis jānosūta, nebūs saskaņā ar Piekto direktīvu (dalībvalstīm Piektā direktīva 
bija jāievieš vēlākais līdz 2007. gada 11. jūnijam).

Tomēr, pamatojoties uz lūgumraksta iesniedzēja sniegto informāciju, nav pilnībā saprotams, 
kā Vācijas „Doppeltkarte” prasība īstenota. Tāpēc Komisija plāno sazināties ar Vācijas 
institūcijām, lai iegūtu vairāk informācijas.

Otrā jautājumā (lūgumraksta iesniedzēja minētais aizliegums Nīderlandes autovadītājiem 
Nīderlandē izmantot transportlīdzekļus ar ārvalstu pagaidu numura zīmēm) Komisija atsaucas 
uz Komisijas 2007. gada 14. februāra skaidrojošā Paziņojuma par automobiļu reģistrācijas 
jautājumiem 4. punkta 2. apakšpunktā apkopotajiem principiem pagaidu numura zīmēm 
http://ec.europa.eu/enterprise/regulation/goods/car_registration/docs/sec_2007_169_nl.pdf. 
Komisija īpaši uzsver, ka transportlīdzekļu ar ārvalstu pagaidu numura zīmēm un reģistrācijas 
apliecībām brīvu kustību var kavēt vienīgi ceļu satiksmes drošības apsvērumu dēļ 
(autovadītāja spēja vadīt transportlīdzekli, vietējo ceļu satiksmes noteikumu ievērošana vai 
mehāniskā transportlīdzekļa tehniskais stāvoklis), kā arī gadījumos, kad pastāv pamatotas 
aizdomas par transportlīdzekļa zādzību vai kontroles institūcijām rodas pamatotas šaubas par 
apliecības derīgumu.

Šajā gadījumā lūgumraksta iesniedzējs nav minējis nevienu konkrētu Nīderlandes tiesību 
aktu, kas kavētu Nīderlandes iedzīvotājiem nogādāt savā dzīvesvietā citās ES valstīs pirktus 
automobiļus. Gluži pretēji, sākotnējā izpēte liecina, ka ārvalstīs reģistrētu automobiļu pagaidu 
izmantošana Nīderlandē šīs valsts iedzīvotājiem ir atļauta.

Attiecībā uz konkrēto jautājumu par obligāto „bpm” (Nīderlandes reģistrācijas nodoklis) 
maksāšanu jāsaprot, ka Kopienas tiesību akti pašlaik paredz, ka dalībvalstis var saglabāt vai 

                                               
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 11. maija Direktīva 2005/14/EK, ar ko groza Padomes 
Direktīvas 72/166/EEK, 84/5/EEK, 88/357/EEK un 90/232/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 
2000/26/EK attiecībā uz civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu saistībā ar mehānisko transportlīdzekļu lietošanu
(Piektā direktīva par mehānisko transportlīdzekļu apdrošināšanu, OV L 149, 11.6. 2005., 14. lpp.).
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uzlikt nodokļus automobiļiem pēc saviem ieskatiem. Lēmumi par to, kuriem automobiļiem ir 
uzliekami valsts nodokļi, galvenokārt saistīti ar transportlīdzekļu reģistrāciju. Komisijas 
1996. gada 15. maija paziņojumā1 ir iebilsts, ka personām nevar  atļaut reģistrēt 
transportlīdzekļus pašu izvēlētās dalībvalstīs, jo tādā gadījumā visi transportlīdzekļi tiktu 
reģistrēti dalībvalstī ar viszemākajām nodokļu likmēm. Šī nostāja apstiprināta Eiropas 
Kopienu Tiesas lietā C-451/99, Cura Anlagen.

Saskaņā ar informāciju oficiālajā Nīderlandes tīmekļa vietnē 
http://www.belastingdienst.nl/variabel/bpm-vrijstelling/ Nīderlandes iedzīvotājiem atļauts 
braukt ar ārvalstīs reģistrētiem automobiļiem ilgākais 15 dienas gadā (pirms tam nepieciešams 
reģistrēties tiešsaistē). Ja kāds Nīderlandes iedzīvotājs turpina izmantot ārvalstīs reģistrētu 
automobili ilgāk par noteiktajām15 dienām, viņam attiecīgi jāmaksā ceļu nodoklis un „bpm”.

Lūgumraksta noslēgumā iesniedzējs lūdz Parlamentu „veikt pasākumus”, lai panāktu, ka 
Nīderlande atceļ „bpm”, kas saskaņā ar lūgumraksta iesniedzēja viedokli ir pretrunā ar 
Eiropas tiesību aktiem. Pretēji lūgumraksta iesniedzēja uzskatiem un saskaņā ar iepriekš 
minēto skaidrojumu dalībvalstis var uzlikt un saglabāt nodokļus automobiļiem pēc saviem 
ieskatiem. Tiesa ir apstiprinājusi, ka tas attiecas arī uz reģistrācijas nodokļiem (skatīt, 
piemēram, lietu C-393/98, Comez Valente).

Eiropas Komisija 2005. gadā 5. jūlijā ir nākusi klajā ar priekšlikumu direktīvai 
(COM/2005/261/GALĪGĀ REDAKCIJA), kas noteiks dalībvalstīm pārstrukturēt pasažieru 
automobiļu nodokļu sistēmas. Priekšlikuma mērķis ir pilnveidot iekšējā tirgus darbību, atceļot 
esošos nodokļu šķēršļus, kas kavē pasažieru automobiļu ievešanu no vienas dalībvalsts otrā.
Tas sekmētu arī ilgtspējību, jo gan reģistrācijas nodokļu, gan transportlīdzekļu ikgadējo 
nodokļu bāze tiktu pārstrukturēta tā, lai būtu iekļauti ar pasažieru automobiļu oglekļa dioksīda 
izmešiem tieši saistīti elementi. Drīzumā priekšlikums tiks izskatīts Padomē.

Secinājums

Saistībā ar pirmo lūgumrakstā minēto jautājumu Komisija sazināsies ar Vācijas iestādēm, lai 
iegūtu vairāk informācijas par „Doppeltkarte” prasības faktisko piemērošanu, un attiecīgi 
informēs Parlamentu.

Attiecībā uz otro jautājumu Komisijas dienestu veiktajā analīzē nav konstatēts, ka 
Nīderlandes tiesību aktos būtu pārkāpti Kopienas tiesību akti. Tāpēc Komisija uzskata, ka tās 
turpmāka līdzdalība nav nepieciešama."

4. Komisijas papildu atbilde, kas saņemta 2009. gada 20. martā.

"Lūgumraksts

Šis lūgumraksts attiecas uz diviem jautājumiem:

- pirmais ir par Vācijas prasību apdrošināt transportlīdzekļus ar Vācijas pagaidu numura 
zīmēm pie Vācijas apdrošinātājiem, ko varētu uzskatīt par šķērsli pakalpojumu brīvai apritei;

                                               
1 OV C 143, 15.5.1996. Šis paziņojums aizstāts ar iepriekš minēto 14.2.2007. paziņojumu.
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- otrais ir par lūgumraksta iesniedzēja minēto aizliegumu, ka Nīderlandes iedzīvotāji 
Nīderlandē nevar braukt ar ārvalstu pagaidu numura zīmēm (šajā gadījumā — Vācijas numura 
zīmēm), ko varētu uzskatīt par šķērsli preču brīvai apritei.

Komisijas novērojumi

Attiecībā uz pirmo jautājumu Komisija vērsās pie Vācijas iestādēm, lai iegūtu vairāk 
informācijas par to, kā tiek piemērota „Doppelkarte” prasība. 
No Vācijas iestāžu atbildes ir skaidri noprotams, ka Vācijas automašīnu reģistrācijas iestādes 
atzīst trešo personu civiltiesiskās atbildības transportlīdzekļu apdrošināšanas polises, kuras 
izsniedzis citā dalībvalstī reģistrēts apdrošinātājs. Šīs prakses tiesiskais pamats ir nostiprināts 
Vācijas Apdrošināšanas uzraudzības likuma „Versicherungsaufsichtsgesetz” 13.a panta 
2. punktā, kas nesen tika grozīts atbilstīgi Piektās direktīvas par mehānisko transportlīdzekļu 
apdrošināšanu 2005/14/EK 4. panta 4. punktam un kas regulē transportlīdzekļu importu uz 
ES. 

Pieprasījuma iesniedzējiem, ievedot automašīnas ar pagaidu numuru zīmēm, neatkarīgi no 
trešo personu civiltiesiskās atbildības transportlīdzekļa apdrošināšanas polises izdošanas 
vietas, ir jāizpilda konkrētas formalitātes. Saskaņā ar Vācijas automašīnu reģistrācijas 
noteikumiem (Fahrzeug-Zullasung Verordnung) ir jāaizpilda noteikta veidlapa (puse lapas), 
sniedzot pierādījums par apdrošināšanas segumu, kuru var iesniegt vai nu pieteikuma 
iesniedzējs reģistrācijas iestādei vai apdrošinātājs „GDV Dienstleistungs-GmbH & Co. KG” 
— institūcijai, kas atrodas Hamburgā un ir atbildīga par apdrošināšanas polišu elektronisko 
reģistru, kuram var piekļūt arī automašīnu reģistrācijas iestādes. 

Tikai faktu, ka noteiktā formā ir jāsniedz pierādījums par derīgu apdrošināšanas polisi, 
nevarētu uzskatīt par Kopienas tiesību aktu pārkāpumu.

Kas attiecas uz otro jautājumu (aizliegumu Nīderlandes iedzīvotājiem braukt Nīderlandē ar 
ārvalsts pagaidu numuru zīmēm), Komisijas rīcībā nav nekādu jaunu aspektu šī jautājumu 
sakarā, jo tas tika pilnībā izvērtēts jau Komisijas iepriekšējos apsvērumos. Tika secināts, ka 
nav konstatējams Kopienas tiesību aktu pārkāpums.

Secinājumi

Vācijas automašīnu reģistrācijas sistēma nav pretrunā ar Kopienas tiesību aktu noteikumiem, 
kas regulē automašīnu importu ES un ar to saistītos apdrošināšanas aspektus.

Komisija Nīderlandes likumdošanā nav konstatējusi nekādus iespējamos Kopienas tiesību 
aktu pārkāpumus un tādēļ uzskata, ka tai vairs nav nepieciešams iesaistīties šajā jautājumā."
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