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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0858/2007, adresată de Paul Stierum, de naționalitate olandeză, privind 
probleme în legătură cu importul de vehicule din Germania în Țările de Jos

1. Rezumatul petiției

Petiționarul susține că autoritățile germane și olandeze sunt vinovate de încălcarea 
principiului liberei circulații a mărfurilor în privința importului de vehicule din Germania în 
Țările de Jos. Acesta se referă, în acest sens, la cerința asigurării germane de răspundere civilă 
(„Doppelkarte”) pentru autovehiculele cu numere de înmatriculare germane temporare și la 
regulile olandeze conform cărora cetățenii olandezi nu pot conduce vehicule cu numere de 
înmatriculare străine în Țările de Jos, ceea ce îngreunează transportul de autovehicule la 
domiciliul cumpărătorului. În consecință, petiționarul solicită Parlamentului European să 
examineze măsura în care această situație respectă normele europene aplicabile.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 14 februarie 2008. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 17 iulie 2008

Petiția privește chestiuni diferite:

1. Prima chestiune se referă la cerința germană potrivit căreia vehiculele cu numere de 
înmatriculare germane temporare să fie asigurate de o întreprindere de asigurări 
germană, ceea ce ar reprezenta un obstacol în calea liberei circulații a serviciilor.

2. A doua chestiune se referă la faptul că cetățenii olandezi se presupune că nu pot 
conduce în Țările de Jos cu numere de înmatriculare străine temporare (în acest caz cu 
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numere germane temporare), ceea ce ar reprezenta un obstacol în calea liberei 
circulații a mărfurilor.

Observații din partea Comisiei 

În ce privește prima chestiune referitoare la legătura dintre asigurarea obligatorie de 
răspundere civilă auto și înmatricularea temporară a autovehiculelor, Comisia ar dori să facă 
referire la articolul 4 alineatul (4) din cea de-a cincea Directivă privind asigurarea auto 
2005/14/CE1 (în continuare ,,a cincea directivă”), care tratează aspectele care țin de asigurare 
ale transferului de vehicule între statele membre. Dispoziția în cauză deplasează riscul pentru 
30 de zile, întrucât, de la aprobarea livrării vehiculului către statul membru de destinație, 
întreprinderile de asigurare stabilite în statul membru în care are domiciliul achizitorul trebuie 
să acopere eventualele pagube, chiar dacă vehiculul poartă încă numărul de înmatriculare al 
statului membru din care provine. Acest lucru ar trebui să le permită persoanelor care 
transferă un vehicul dintr-un stat membru în altul să obțină asigurarea mai ușor și la un preț
mai redus. 

Pe baza celor de mai sus, a solicita acoperire de asigurare auto suplimentară în cazurile în care 
un vehicul este deja asigurat de o întreprindere de asigurări stabilită în statul membru în care 
trebuie livrat vehiculul nu ar fi în concordanță cu a cincea directivă (statele membre ar trebui 
să respecte a cincea directivă începând cu cel târziu 11 iunie 2007). 

Cu toate acestea, pe baza informațiilor oferite de petiționar nu se poate înțelege pe deplin cum 
se aplică cerința germană ,,Doppelkarte”. Prin urmare, Comisia intenționează să scrie 
autorităților germane pentru a obține mai multe informații. 

Cu privire la cea de-a doua chestiune (presupusa interdicție impusă conducătorilor olandezi de 
a conduce vehicule cu numere de înmatriculare străine temporare în Țările de Jos), Comisia 
face referire la principiile privind numerele de înmatriculare temporare rezumate la punctul 
4.2 din Comunicarea interpretativă a Comisiei din 14.2.2007 privind aspecte ale înmatriculării 
autovehiculelor
http://ec.europa.eu/enterprise/regulation/goods/car_registration/docs/sec_2007_169_nl.pdf. În 
special, Comisia constată că libera circulație a autovehiculelor având numere și certificate de 
înmatriculare temporare ar putea fi împiedicată doar din motive legate de siguranța în trafic 
(cum ar fi capacitățile de conducere ale conducătorului, respectarea regulilor de circulație 
locale sau întrunirea de către autovehicul a condițiilor necesare pentru a circula), în cazul unei 
suspiciuni întemeiate de furt al vehiculului sau atunci când autoritățile de control au bănuieli 
întemeiate privind validitatea certificatului.

În cazul de față, petiționarul nu face referire la o anume legislație olandeză care împiedică 
autovehiculele achiziționate în altă țară membră a UE să fie transportate de către cetățenii 
olandezi către reședința lor din Țările de Jos. Dimpotrivă, la o prima investigație, pare că 
utilizarea temporară a unei mașini înmatriculate în străinătate în Țările de Jos de către un 

                                               
1 Directiva 2005/14/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 mai 2005 de modificare a 
Directivelor 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE și 90/232/CEE și a Directivei 2000/26/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului privind asigurarea de răspundere civilă auto (a cincea directivă privind asigurarea auto 
– publicată în Jurnalul Oficial nr. L 149, 11.6. 2005, p.14)
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rezident este permisă în totalitate.

Cu privire la chestiunea specifică privind necesitatea de a plăti ,,BM” (taxa de înmatriculare 
olandeză), ar trebui să se înțeleagă faptul că, în conformitate cu poziția actuală a dreptului 
comunitar, statele membre dețin puteri discreționare privind menținerea sau introducerea de 
noi taxe pe autovehicule. Decizia conform căreia autovehiculele sunt supuse unei taxe 
naționale este legată, în general, de înmatricularea autovehiculelor. Într-o comunicare din 15 
mai 19961,Comisia a constatat că persoanelor nu li se poate permite să-și înmatriculeze 
autovehiculele într-un stat membru la alegere, pentru că acest lucru ar însemna ca toate 
vehiculele să fie înmatriculate în statul membru cu cele mai mici tarife de taxare. Această 
poziție a fost confirmată de către Curtea de Justiție în cauza C-451/99, Cura Anlagen.

Potrivit paginii web oficiale olandeze http://www.belastingdienst.nl/variabel/bpm-
vrijstelling/, rezidenții olandezi au voie să conducă un autovehicul înmatriculat în străinătate 
pentru o perioadă de maximum 15 zile pe an (pentru care este necesară înmatricularea on-line 
în prealabil). Dacă un rezident olandez continuă să folosească o mașină înmatriculată în 
străinătate după perioada de 15 zile, taxa de drum și “bpm” vor trebui plătite în consecință. 

În concluzia petiției, petiționarul cere Parlamentului să ,,asigure” că Țările de Jos vor desființa 
,,bpm” pe care acesta o consideră în opoziție cu legislația europeană. Contrar opiniei 
petiționarului și, astfel cum a fost explicat anterior, statele membre au rețineri în ce privește 
introducerea sau menținerea taxelor pentru mașini. Faptul că acest aspect include, de 
asemenea și taxele de înmatriculare, a fost acceptat deja de Curtea de Justiție (a se vedea de 
exemplu, cauza C-393/98, Comez Valente) 

La 5 iulie 2005, Comisia Europeană a prezentat o propunere de directivă 
(COM/2005/261/FINAL) care ar cere statelor membre să își restructureze sistemele de taxare 
a autoturismelor. Propunerea intenționează să îmbunătățească funcționarea pieței interne prin 
eliminarea obstacolelor existente în ce privește taxarea transferului de autoturisme dintr-un 
stat membru în altul. De asemenea, aceasta ar promova durabilitatea prin restructurarea bazei 
de taxare atât pentru taxele de înmatriculare, cât și pentru taxele de circulație anuală astfel 
încât să includă elemente legate în mod direct de emisiile de dioxid de carbon ale 
autoturismelor. Această propunere se află în prezent pe lista de așteptare a Consiliului.

Concluzie

Cu privire la prima chestiune din petiție, Comisia va scrie autorităților germane pentru a 
obține mai multe informații referitoare la punerea în aplicare efectivă a cerinței germane 
,,Doppelkarte” și va informa Parlamentul în consecință.

Cu privire la a doua chestiune, analiza din partea serviciilor Comisiei nu a identificat nicio 
posibilă încălcare a dreptului comunitar din partea legislației olandeze. Prin urmare, Comisia 
consideră că nu este necesară nicio acțiune suplimentară.

                                               
1 JO C 143, 15.5.1996. Comunicarea a fost înlocuită de Comunicarea din 14.02.2007 la care s-a făcut referire 
mai sus.
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4. Răspunsul suplimentar al Comisiei, primit la 20 martie 2009

Petiția

Petiția privește două chestiuni:

- Prima chestiune se referă la cerința germană potrivit căreia vehiculele cu numere de 
înmatriculare germane temporare trebuie să fie asigurate de o întreprindere de asigurări 
germană, ceea ce ar reprezenta un obstacol în calea liberei circulații a serviciilor.

- A doua chestiune se referă la faptul că cetățenii olandezi se presupune că nu pot conduce în 
Țările de Jos cu numere de înmatriculare străine temporare (în acest caz cu numere germane 
temporare), ceea ce ar reprezenta un obstacol în calea liberei circulații a mărfurilor.

Observații din partea Comisiei 

În ce privește prima chestiune, Comisia s-a adresat în scris autorităților germane în vederea 
obținerii mai multor informații referitoare la modul în care se aplică cerința „Doppelkarte”.
Rezultă în mod clar din răspunsul la cererea de precizare adresată de Comisie că autoritățile 
germane de înmatriculare a autovehiculelor acceptă polițe auto de asigurare de răspundere 
civilă emise de o întreprindere de asigurări stabilită într-un alt stat membru. Temeiul juridic al 
acestei practici îl constituie articolul 13a alineatul (2) din legea germană privind 
supravegherea întreprinderilor de asigurare „Versicherungsaufsichtsgesetz”, care a fost 
modificată recent pentru a fi în conformitate cu articolul 4 alineatul (4) din cea de-a cincea 
Directivă 2005/14/CE privind asigurarea de răspundere civilă auto, care reglementează 
livrarea vehiculelor în UE.

Cu toate acestea, solicitanții de numere de înmatriculare pentru transfer trebuie să 
îndeplinească anumite formalități indiferent de „originea” poliței de asigurare de răspundere 
civilă. Conform normelor germane privind înmatricularea autovehiculelor, (Fahrzeug-
Zullasung Verordnung), dovada asigurării trebuie să se efectueze prin completarea unui 
formular (de o jumătate de pagină), care trebuie prezentat fie de către solicitant autorității de 
înmatriculare, fie de întreprinderea de asigurare către „GDV Dienstleistungs-GmbH & Co. 
KG”, cu sediul în Hamburg, care răspunde de registrul electronic al polițelor de asigurare, la 
care autoritățile de înmatriculare a autovehiculelor au acces.

Simplul fapt că dovada unei asigurări valabile trebuie prezentată printr-un anumit formular nu 
pare să constituie o încălcare a dreptului comunitar.

În ce privește a doua chestiune (presupusa interdicție impusă conducătorilor olandezi de a 
conduce vehicule cu numere de înmatriculare străine temporare în Țările de Jos), Comisia nu 
are de comunicat informații noi, întrucât această problemă a fost examinată în detaliu în 
observațiile sale anterioare. Prin urmare, s-a concluzionat că nu se poate identifica nicio 
încălcare a dreptului comunitar.

Concluzie

Sistemul german de înmatriculare a autovehiculelor nu pare să fie în conflict cu normele 
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comunitare care reglementează aspectele în materie de asigurări în ceea ce privește importul 
de vehicule în UE.

Comisia nu a identificat nicio eventuală încălcare a dreptului comunitar de către legislația 
olandeză și, prin urmare, consideră că nu este necesară o acțiune ulterioară din partea acesteia.
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