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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 0858/2007, ingiven av Paul Stierum (nederländsk medborgare), om 
problem i samband med införsel av fordon från Tyskland till Nederländerna

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren hävdar att de tyska och nederländska myndigheterna bryter mot principen om 
fri rörlighet för varor i samband med införsel av fordon från Tyskland till Nederländerna. Han 
hänvisar i detta sammanhang till kraven på tysk trafikförsäkring (”Doppelkarte”) för bilar 
med tillfälliga tyska registreringsskyltar och de nederländska reglerna om att nederländska 
medborgare inte får framföra fordon med utländska registreringsskyltar i Nederländerna, 
vilket hindrar transporten av motorfordon till köparens hem. Han ber därför 
Europaparlamentet undersöka om detta förhållande är förenligt med gällande 
EU-bestämmelser.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 14 februari 2008. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 17 juli 2008.

Framställningen rör flera frågor:

1. Den första frågan gäller det tyska kravet att fordon med tillfälliga tyska registreringsskyltar 
ska vara försäkrade av en tysk försäkringsgivare, vilket skulle utgöra ett hinder för den fria 
rörligheten för tjänster.

2. Den andra frågan gäller det faktum att nederländska medborgare enligt uppgift inte skulle 
kunna köra i Nederländerna med utländska tillfälliga registreringsskyltar (i detta fall med 
tillfälliga tyska skyltar), vilket skulle utgöra ett hinder för den fria rörligheten för varor.
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Kommissionens kommentarer

När det gäller den första frågan om sambandet mellan obligatorisk ansvarsförsäkring för 
motorfordon och tillfällig bilregistrering vill kommissionen hänvisa till artikel 4.4 i det 
femte direktivet om motorfordonsförsäkring 2005/14/EG1 som styr de försäkringsmässiga 
aspekterna av överföring av fordon mellan medlemsstaterna. Genom denna bestämmelse 
överförs risken under 30 dagar från och med mottagandet av fordonet i 
införselmedlemsstaten. Försäkringsgivare i den medlemsstat där köparen är bosatt ska täcka 
risken även i de fall då fordonet fortfarande bär registreringsskylten från den medlemsstat som 
fordonet ursprungligen kommer från. Därigenom ska personer som överför ett fordon från en 
medlemsstat till en annan lättare kunna få försäkringsskydd och till ett lägre pris.

Mot bakgrund av ovanstående förefaller det inte vara förenligt med det femte direktivet om 
motorfordonsförsäkring (som medlemsstaterna ska följa senast den 11 juni 2007) att kräva 
kompletterande försäkringsskydd om ett fordon redan är försäkrat av en försäkringsgivare 
som är etablerad i den medlemsstat som fordonet ska skickas till.

Av de uppgifter som framställaren lämnat är det dock inte möjligt att helt förstå hur det tyska 
kravet på Doppelkarte tillämpas. Kommissionen tänker därför skriva till de tyska 
myndigheterna för att få närmare upplysningar.

När det gäller den andra frågan (påstått förbud för nederländska förare att köra fordon med 
utländska tillfälliga registreringsskyltar i Nederländerna) hänvisar kommissionen till de
principer för tillfälliga registreringsskyltar som sammanfattas i punkt 4.2 i kommissionens 
tolkningsmeddelande av den 14 februari 2007 om bilregistreringsfrågor 
(http://ec.europa.eu/enterprise/regulation/goods/car_registration/docs/sec_2007_169_sv.pdf). 
Kommissionen konstaterar bland annat att den fria rörligheten för motorfordon som har en 
tillfällig registreringsskylt och ett tillfälligt registreringsbevis bara får hindras av skäl som 
gäller trafiksäkerheten (t.ex. förarens körförmåga, hans eller hennes efterlevnad av de lokala 
trafikreglerna eller fordonets trafiksäkerhet), vid skälig misstanke om att fordonet är stulet 
eller när kontrollmyndigheterna hyser rimliga tvivel om registreringsbevisets giltighet.

I det föreliggande fallet hänvisar inte framställaren till någon bestämd nederländsk rättsakt 
som hindrar att nederländska medborgare transporterar bilar som köpts i ett annat EU-land till 
sin bostadsort i Nederländerna. Vid första påseende tycks det tvärtom vara fullt tillåtet för 
nederländska medborgare att tillfälligt använda en bil med utländska registreringsskyltar i 
Nederländerna.

När det gäller den särskilda frågan om att behöva betala Belasting van Personenauto’s en 
Motorrijwielen (BPM – nederländsk registreringsskatt) bör man vara medveten om att 
medlemsstaterna enligt gällande praxis för gemenskapsrätten har frihet att behålla eller införa 
skatt på bilar. Beslutet om vilka bilar som omfattas av den nationella skatteplikten är i 
allmänhet kopplat till fordonsregistreringen. I ett meddelande av den 15 maj 19962

                                               
1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/14/EG av den 11 maj 2005 om ändring av rådets 
direktiv 72/166/EEG, 84/5/EEG, 88/357/EEG och 90/232/EEG samt Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2000/26/EG om ansvarsförsäkring för motorfordon (Femte direktivet om motorfordonsförsäkring –
offentliggjort i Europeiska unionens officiella tidning L 149, 11.6. 2005, s. 14).
2 EGT C 143, 15.5.1996. Detta meddelande har ersatts av ovannämnda meddelande av den 14 februari 2007.
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konstaterade kommissionen att enskilda personer inte kan tillåtas registrera sina fordon i den 
medlemsstat de själva väljer eftersom detta skulle innebära att alla fordon registrerades i den 
medlemsstat som har de lägsta skattesatserna. Denna ståndpunkt har bekräftats av 
EG-domstolen i mål C-451/99, Cura anlagen.

Enligt den officiella nederländska webbsidan 
http://www.belastingdienst.nl/variabel/bpm-vrijstelling/ kan nederländska medborgare köra en 
bil som är registrerad utomlands under högst 15 dagar per år (registrering på webben i förväg 
erfordras). Om en nederländsk medborgare fortsätter att använda en bil som är registrerad i 
utlandet efter denna 15-dagarsperiod ska vägtrafikskatt och BPM erläggas.

I sammanfattningen av sin framställning ber framställaren att parlamentet ska ”se till” att 
Nederländerna avskaffar BPM, som han anser strider mot EU-rätten. Tvärtemot vad 
framställaren hävdar har medlemsstaterna rätt att införa och behålla skatt på bilar. Att detta 
även gäller registreringsskatter har godkänts av EG-domstolen (se exempelvis mål C-393/98, 
Comez Valente).

Den 5 juli 2005 lade Europeiska kommissionen fram ett förslag till ett 
direktiv (KOM(2005)0261) som skulle innebära att medlemsstaterna måste ändra 
utformningen av sina skattesystem för personbilar. Syftet med förslaget är att förbättra den 
inre marknadens funktion genom att undanröja hinder för överföringen av personbilar från en 
medlemsstat till en annan. Hållbarheten främjas också om skatteunderlaget för både 
registreringsskatter och vägtrafikskatter enligt förslaget omstruktureras genom införandet av 
en faktor som är direkt relaterad till personbilarnas koldioxidutsläpp. Detta förslag ligger för 
närvarande hos rådet.

Slutsats

När det gäller den första frågan i framställningen kommer kommissionen att skriva till de 
tyska myndigheterna för att få mer information om hur det tyska kravet på Doppelkarte
faktiskt tillämpas och kommer att hålla parlamentet underrättat.

När det gäller den andra frågan har kommissionen i sin analys inte funnit att den nederländska 
lagstiftningen innebär något brott mot gemenskapsrätten. Därför anses inte några ytterligare 
åtgärder krävas från kommissionens sida.

4. Kommissionens kompletterande svar, mottaget den 20 mars 2009.

Framställningen

Framställningen rör två frågor:

– Den första frågan gäller det tyska kravet att fordon med tillfälliga tyska registreringsskyltar 
ska vara försäkrade av en tysk försäkringsgivare, vilket skulle utgöra ett hinder för den fria 
rörligheten för tjänster.
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– Den andra frågan gäller det faktum att nederländska medborgare enligt uppgift inte skulle 
kunna köra i Nederländerna med utländska tillfälliga registreringsskyltar (i detta fall med 
tillfälliga tyska skyltar), vilket skulle utgöra ett hinder för den fria rörligheten för varor.

Kommissionens kommentarer

När det gäller den första frågan skrev kommissionen till de tyska myndigheterna för att få mer 
information om hur det tyska kravet på Doppelkarte tillämpas.

Av svaret på kommissionens förfrågan om klargörande framgår tydligt att de tyska 
fordonsregistreringsmyndigheterna faktiskt godtar ansvarsförsäkringar för motorfordon som 
har utfärdats av en försäkringsgivare som är etablerad i en annan medlemsstat. Denna praxis 
har sin rättsliga grund i artikel 13a.2 i den tyska lagen om försäkringstillsyn 
(”Versicherungsaufsichtsgesetz”), som nyligen ändrades för att överensstämma med 
artikel 4.4 i det femte motorförsäkringsdirektivet 2005/14/EG som styr frakt av fordon mellan 
medlemsstaterna.

Den sökande måste emellertid fullgöra vissa formaliteter för att få en tillfällig 
registreringsskylt, oavsett ansvarsförsäkringens ”ursprung”. Enligt de tyska 
fordonsregistreringsreglerna (Fahrzeug- Zullasung Verordnung), måste den sökande lämna 
bevis för försäkringen genom att fylla i en föreskriven blankett (på en halv sida), som 
antingen den sökande eller försäkringsgivaren kan inlämna till registreringsmyndigheten via 
”GDV Dienstleistungs-GmbH & Co. KG” med säte i Hamburg, som ansvarar för den 
elektroniska registreringen av försäkringar, ett register som 
fordonsregistreringsmyndigheterna har tillgång till.

Blotta faktumet att beviset på en giltig försäkring måste lämnas i en viss bestämd form 
förefaller inte utgöra en överträdelse av gemenskapsrätten.

När det gäller den andra frågan (påstått förbud för nederländska förare att köra fordon med 
utländska tillfälliga registreringsskyltar i Nederländerna) har kommissionen ingen ny 
information att meddela, eftersom denna fråga utvärderades grundligt i kommissionens 
tidigare kommentarer till framställningen. Kommissionen drog då slutsatsen att ingen 
överträdelse av gemenskapsrätten kunde påvisas.

Slutsats

Det tyska fordonsregistreringssystemet förefaller inte strida mot de gemenskapsbestämmelser 
som styr de försäkringsmässiga aspekterna av fordonsimport inom EU.

Kommissionen har inte funnit att den nederländska lagstiftningen innebär något brott mot 
gemenskapsrätten. Därför anses inte några ytterligare åtgärder krävas från kommissionens 
sida.
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