
CM\777484PL.doc PE411.968/REV

PL PL

PARLAMENT EUROPEJSKI
2004 










 2009

Komisja Petycji

20.03.2009

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0858/2007, którą złożył Paul Stierum (Holandia), w sprawie 
problemów związanych z przywozem pojazdów z Niemiec do Holandii

1. Streszczenie petycji

Składający petycję utrzymuje, że władze niemieckie i holenderskie dopuściły się złamania 
zasady swobodnego przepływu towarów w związku z przywozem pojazdów z Niemiec do 
Holandii. W związku z tym nawiązuje on do wymogu posiadania ubezpieczenia od 
odpowiedzialności cywilnej („Doppeltkarte”) w przypadku samochodów opatrzonych 
tymczasowymi niemieckimi tablicami rejestracyjnymi oraz do przepisów holenderskich, które 
zabraniają obywatelom Holandii prowadzenia w tym kraju pojazdów z obcymi tablicami 
rejestracyjnymi, co uniemożliwia transport pojazdów silnikowych do siedziby nabywcy. 
W związku z tym składający petycję zwraca się do Parlamentu Europejskiego o zbadanie, 
czy opisana sytuacja pozostaje w zgodzie z właściwymi przepisami UE.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 14 lutego 2008 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 17 lipca 2008 r.

Niniejsza petycja dotyczy różnych kwestii:

1. Pierwsza kwestia odnosi się do niemieckiego wymogu ubezpieczenia pojazdów 
z niemieckimi tymczasowymi tablicami rejestracyjnymi przez niemieckiego 
ubezpieczyciela, co mogłoby stanowić przeszkodę dla swobodnego przepływu usług.

2. Druga kwestia odnosi się do tego, że obywatele holenderscy rzekomo nie mogą 
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prowadzić w Holandii pojazdów z obcymi tymczasowymi tablicami rejestracyjnymi 
(w tym przypadku z niemieckimi tymczasowymi tablicami rejestracyjnymi), 
co mogłoby stanowić przeszkodę dla swobodnego przepływu towarów.

Uwagi Komisji

W kontekście pierwszej kwestii dotyczącej związku między wymogiem posiadania 
ubezpieczenia komunikacyjnego a tymczasową rejestracją samochodu Komisja pragnie 
odwołać się do art. 4 ust. 4 piątej dyrektywy w sprawie ubezpieczeń komunikacyjnych 
2005/14/WE1 (zwanej dalej „piątą dyrektywą”), która reguluje ubezpieczeniowe aspekty 
transferu pojazdów między państwami członkowskimi. Przepis ten przenosi ryzyko na okres 
30 dni od przyjęcia dostawy pojazdu do państwa członkowskiego przeznaczenia. 
Ubezpieczyciele mający siedzibę w państwie członkowskim, w którym mieszka nabywca, 
powinni ubezpieczyć od ryzyka nawet w przypadkach, w których pojazd nadal posiada tablice 
rejestracyjne z państwa członkowskiego będącego krajem pochodzenia. Powinno to 
umożliwiać osobom dokonującym transferu pojazdu z jednego państwa członkowskiego do 
drugiego łatwiejsze nabycie polisy ubezpieczeniowej po niższej cenie.

W świetle powyższego wymóg posiadania dodatkowego ubezpieczenia komunikacyjnego 
w przypadku, gdy pojazd jest już ubezpieczony przez ubezpieczyciela mającego siedzibę 
w państwie członkowskim, do którego pojazd ten jest przewożony, nie wydaje się być zgodny 
z piątą dyrektywą (państwa członkowskie powinny były wprowadzić zgodność z piątą 
dyrektywą najpóźniej do dnia 11 czerwca 2007 r.).

Jednak na podstawie informacji dostarczonych przez składającego petycję nie można w pełni 
wywnioskować, w jaki sposób stosowany jest niemiecki wymóg posiadania „Doppelkarte”. 
Komisja zamierza zatem zwrócić się na piśmie do władz niemieckich w celu uzyskania 
dalszych informacji.

W odniesieniu do drugiej kwestii (rzekomy zakaz poruszania się pojazdami posiadającymi 
zagraniczne tymczasowe tablice rejestracyjne w Holandii dla kierowców holenderskich) 
Komisja odwołuje się do zasad dotyczących tymczasowych tablic rejestracyjnych 
podsumowanych w punkcie 4.2 interpretacyjnego komunikatu Komisji z dnia 14 lutego 
2007 r. dotyczącego kwestii związanych z rejestracją samochodu 
http://ec.europa.eu/enterprise/regulation/goods/car_registration/docs/sec_2007_169_nl.pdf. 
Komisja zauważa w szczególności, że swobodne przemieszczanie się pojazdu silnikowego, 
mającego tymczasowe tablice rejestracyjne i certyfikat, można zablokować tylko 
ze względów związanych z bezpieczeństwem drogowym (takich jak umiejętności kierowcy, 
zachowanie przez niego zgodności z miejscowymi zasadami drogowymi czy przydatność 
do ruchu drogowego pojazdu silnikowego), w przypadku uzasadnionego podejrzenia 
kradzieży pojazdu lub w sytuacji, gdy organy kontrolne mają uzasadnione wątpliwości co 
do ważności certyfikatu.

                                               
1 Dyrektywa 2005/14/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 maja 2005 r. zmieniająca 
dyrektywy Rady 72/166/EWG, 84/5/EWG, 88/357/EWG i 90/232/EWG oraz dyrektywę 2000/26/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej za szkody 
powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych (piąta dyrektywa w sprawie ubezpieczeń 
komunikacyjnych – opublikowana w Dzienniku Urzędowym nr L 149 z 11.6. 2005, s.14).

Adlib Express Watermark



CM\777484PL.doc 3/5 PE411.968/REV

PL

W niniejszej sprawie składający petycję nie odwołuje się do żadnego konkretnego 
holenderskiego aktu prawnego, który uniemożliwia obywatelom holenderskim 
przetransportowanie do ich miejsca zamieszkania w Holandii samochodów zakupionych 
w innym państwie UE. Wręcz przeciwnie – ze wstępnego dochodzenia wynika, 
że tymczasowe użytkowanie w Holandii zarejestrowanego za granicą samochodu 
przez mieszkańca tego kraju jest całkowicie dozwolone.

W odniesieniu do konkretnej kwestii opłaty „bpm” (holenderskiego podatku rejestracyjnego)
należy zaznaczyć, że przy obecnym stanie prawa wspólnotowego to od państw członkowskich 
zależy utrzymywanie lub wprowadzanie podatków od samochodów. Decyzja dotycząca tego, 
jakie samochody podlegają opodatkowaniu krajowemu, zazwyczaj wiąże się z rejestracją 
pojazdu. W komunikacie z dnia 15 maja 1996 r.1 Komisja zauważa, że poszczególnym 
osobom nie można pozwolić na rejestrowanie ich pojazdów w wybranym przez nie państwie 
członkowskim, ponieważ oznaczałoby to, że wszystkie pojazdy zostałyby zarejestrowane 
w państwie członkowskim o najniższych stawkach podatkowych. Stanowisko to potwierdził 
Trybunał Sprawiedliwości w sprawie C-451/99, Cura Anlagen.

Według oficjalnej holenderskiej strony internetowej 
http://www.belastingdienst.nl/variabel/bpm-vrijstelling/ osoby zamieszkałe w Holandii mogą 
korzystać z samochodu zarejestrowanego za granicą maksymalnie przez 15 dni w roku 
(do czego konieczna jest uprzednia rejestracja on-line). Jeżeli po upływie 15 dni mieszkaniec 
Holandii nadal korzysta z samochodu zarejestrowanego za granicą, należy zapłacić 
odpowiedni podatek drogowy i bpm.

Kończąc swoją petycję, składający petycję zwraca się do Parlamentu o „zapewnienie”, 
by Holandia zniosła „bpm”, który uznaje on za sprzeczny z prawodawstwem europejskim. Jak 
już wyjaśniono powyżej, w przeciwieństwie do opinii składającego petycję, to od uznania 
państw członkowskich zależy wprowadzanie i utrzymywanie podatków od samochodów. 
Dotyczy to również podatków rejestracyjnych, co uznał Trybunał Sprawiedliwości (patrz 
na przykład sprawa C-393/98, Comez Valente).

W dniu 5 lipca 2005 r. Komisja Europejska przedstawiła wniosek dotyczący dyrektywy
(COM/2005/261/WERSJA OSTATECZNA), która wymagałaby od państw członkowskich 
dokonania restrukturyzacji systemów opodatkowania samochodów osobowych. Wniosek ten 
ma na celu poprawę funkcjonowania rynku wewnętrznego poprzez usunięcie istniejących 
przeszkód podatkowych dla transferu samochodów osobowych z jednego państwa 
członkowskiego do drugiego. Promowałby on także zrównoważony rozwój poprzez 
restrukturyzację zarówno podstawy podatków rejestracyjnych, jak i rocznych podatków 
drogowych, tak aby uwzględnić elementy bezpośrednio związane z emisją dwutlenku węgla 
przez samochody osobowe. Wniosek ten jest obecnie rozpatrywany przez Radę.

Wnioski

W odniesieniu do pierwszej kwestii poruszonej w niniejszej petycji Komisja zwróci się 
na piśmie do władz niemieckich w celu uzyskania większej ilości informacji dotyczących 

                                               
1 Dz.U. C 143 z 15/05/1996. Komunikat ten został zastąpiony komunikatem z dnia 14 lutego 2007 r., do którego 
odniesiono się powyżej.
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rzeczywistej implementacji wymogu posiadania niemieckiej „Doppelkarte” i odpowiednio 
poinformuje Parlament.

W odniesieniu do drugiej kwestii analiza służb Komisji nie wykazała żadnego ewentualnego 
naruszenia prawa wspólnotowego przez prawodawstwo holenderskie. A zatem Komisja nie 
uważa, iż konieczne jest podejmowanie dalszych działań.

4. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 20 marca 2009 r.

Petycja

Niniejsza petycja dotyczy dwóch kwestii:

- Pierwsza kwestia odnosi się do niemieckiego wymogu ubezpieczenia pojazdów 
z niemieckimi tymczasowymi tablicami rejestracyjnymi przez niemieckiego ubezpieczyciela, 
co mogłoby stanowić przeszkodę dla swobodnego przepływu usług.

- Druga kwestia odnosi się do tego, że obywatele holenderscy rzekomo nie mogą prowadzić 
w Holandii pojazdów z obcymi tymczasowymi tablicami rejestracyjnymi (w tym przypadku 
z niemieckimi tymczasowymi tablicami rejestracyjnymi), co mogłoby stanowić przeszkodę 
dla swobodnego przepływu towarów.

Uwagi Komisji

W kontekście pierwszej kwestii Komisja zwróciła się na piśmie do władz niemieckich w celu 
uzyskania dalszych informacji odnośnie do sposobu stosowania niemieckiego wymogu 
posiadania „Doppelkarte”.
Z odpowiedzi na wniosek Komisji o przedstawienie wyjaśnień wyraźnie wynika, że 
niemieckie władze odpowiedzialne za rejestrację pojazdów akceptują polisy ubezpieczeniowe 
w zakresie odpowiedzialności cywilnej wystawione przez ubezpieczyciela mającego swoją 
siedzibę w innym państwie członkowskim. Podstawę prawną danej praktyki stanowi art. 13a 
ust. 2 niemieckiej ustawy o nadzorze ubezpieczeniowym („Versicherungsaufsichtgesetz”), 
która niedawno została zmieniona w celu zachowania zgodności z art. 4 ust. 4 piątej 
dyrektywy w sprawie ubezpieczeń komunikacyjnych, która określa zasady transferu 
pojazdów do UE.

Niemniej jednak osoby ubiegające się o tablice transferowe muszą spełniać określone wymogi 
formalne, bez względu na „pochodzenie” polisy ubezpieczeniowej w zakresie 
odpowiedzialności cywilnej strony trzeciej. Zgodnie z niemieckimi przepisami dotyczącymi 
rejestracji pojazdów (Fahrzeug-Zulassung Verordnung) dowodem objęcia ubezpieczeniem 
jest wypełnienie obowiązkowego formularza (pół strony), który może zostać przedłożony 
albo przez ubiegającego się organowi ds. rejestracji albo przez ubezpieczyciela firmie „GDV 
Dienstleistungs-GmbH & Co. KG” z siedzibą w Hamburgu, która odpowiada za elektroniczną 
rejestrację polis ubezpieczeniowych, do których organy ds. rejestracji pojazdów mają dostęp.

Sam fakt, że dowód ważności ubezpieczenia musi być przedstawiony w określonej formie, 
nie wydaje się stanowić naruszenia prawa wspólnotowego.
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W odniesieniu do drugiej kwestii (rzekomy zakaz poruszania się pojazdami posiadającymi 
zagraniczne tymczasowe tablice rejestracyjne w Holandii dla kierowców holenderskich) 
Komisja nie ma do przekazania żadnych nowych informacji, gdyż kwestia ta została 
szczegółowo oceniona w ramach poprzednich uwag Komisji. Uznano wówczas, że nie można 
było ustalić naruszenia prawa wspólnotowego.

Wnioski

Niemiecki system rejestracji samochodów nie wykazuje sprzeczności z przepisami 
wspólnotowymi regulującymi ubezpieczeniowe aspekty importu pojazdów do UE.

Komisja nie stwierdziła ewentualnego naruszenia prawa wspólnotowego przez 
ustawodawstwo duńskie i w związku z tym uznaje, że dalsze działania z jej strony nie są 
konieczne.
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