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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

2.9.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0171/2010, внесена от Kamila Beata Klim-Petersen, с полско 
гражданство, относно конфискацията от страна на датските органи на 
нейният служебен автомобил, регистриран в  Полша, и свързаните с 
това пречки пред свободното придвижване на работна ръка

1. Резюме на петицията

Вносителката се оплаква от конфискацията от страна на датските органи на нейния 
служебен автомобил, регистриран в Полша, и техните изисквания за прекомерна такса 
за регистрация и налагане на глоба.  Вносителката смята, че в сегашния случай същата 
е действала в пълно съответствие с приложимите разпоредби на ЕС за регистрация и 
данъчно облагане на моторни превозни средства, като в тази връзка тя се позовава на 
решението на Съда по дело C-464/02, Комисията на Европейските общности срещу 
Кралство Дания, и на решението на Съда по обединени дела C-151/04 и C-152/04, 
наказателни производства срещу Claude Nadin, Nadin-Lux SA и Jean-Pascal Durré 
(искания за преюдициално заключение от Tribunal de police de Neufchâteau), всяко от 
които засяга използването на служебен автомобил, регистриран в друга държава-
членка. В съответствие с това, вносителката моли за намесата на Европейския 
парламент.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 8 юни 2010 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 202, параграф 6 от Правилника за дейността).

3. Отговор от Комисията, получен на 2 септември 2010 г.

Вносителката е подала подобно оплакване до Комисията относно конфискацията и 
регистрационните такси за автомобили в Дания. 
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Наблюдения на Комисията

Таксата за регистрация на служебни автомобили не е хармонизирана на равнище ЕС. 
При отсъствието на такива мерки, държавите-членки могат да налагат такси за 
регистрация на автомобили и едностранно да определят техния размер и начини за 
изчисляването им. Въпреки това, при упражняване на правомощията си държавите-
членки трябва да спазват принципите, указани в Договора за функционирането на 
Европейския съюз. В това отношение съдебната практика на Съда на ЕС е определила –
и ограничила – правомощията на държавите-членки относно таксуването на служебни 
автомобили, внесени от една държава-членка в друга.

По-специално, в дело C-464/02, Комисията срещу Дания, Съдът е постановил, че лице, 
което е наето на работа в една държава-членка, но пребивава в друга, може да използва 
превозното средство, регистрирано на името на неговия работодател както за частни, 
така и за професионални цели в държавата, в която пребивава, стига превозното 
средство да се използва предимно извън държавата на пребиваване. Впоследствие 
датското законодателство в областта на регистрационните такси за моторни превозни 
средства е било изменено съгласно съдебното решение, като по този начин такива 
автомобили са били освободени от регистрационна такса.

Също така в дело C-151/04, Claude Nadin, Nadin-Lux и дело C-152/04, Jean-Pascal Durré, 
Съдът е постановил, че в случаите, когато местното законодателство на дадена 
държава-членка изисква самонает работник, пребиваващ в тази държава-членка, да 
регистрира там служебен автомобил, предоставен му от фирмата, за която работи и 
която е със седалище в друга държава-членка, то това противоречи на правото на 
установяване. Въпреки това, това тълкуване е приложимо единствено когато 
автомобилът не е предназначен за ползване главно и постоянно в първата държава-
членка и действително не се използва по този начин. Съдът е постановил също, че 
решението дали въпросните работници са ползвали предоставените им автомобили по 
такъв начин, е от компетентността на националните съдилища.

Що се отнася до въпроса за високия размер на регистрационните такси за моторните 
превозни средства, налагани по силата на датското законодателство, Комисията се 
позовава на решението на Съда по дело C-383/01, De Danske Bilimportører, според което 
тези ставки не представляват нарушение на правото на ЕС.

След като е анализирала обстоятелствата в случая, повдигнат от вносителката на 
петицията, от гледна точка на съдебната практика на ЕС, Комисията счита, че нейният 
случай не доказва обща административна практика или национално законодателство по 
отношение на налагането на регистрационна такса за служебни автомобили, които да са 
в противоречие с правото на ЕС.

По отношение на националното законодателство, съгласно което автомобилите, 
регистрирани в друга държава-членка, подлежат на временна конфискация и 
освобождаване при заплащането на евентуални глоби, автомобилен данък или какъвто 
и да било друг вид дължима такса, от съдебната практика на ЕС следва, че подобни 
мерки могат да бъдат несъразмерни спрямо търсената цел, която е събирането на глоби 
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и такси. Според Съда подобна цел би могла да бъде постигната по начини, които са по-
съвместими с правото на ЕС, например чрез предоставяне на гаранция. 

Комисията е изискала от датските органи да разяснят положението в Дания по 
отношение на конфискуването на автомобили, регистрирани в други държави-членки. 
В отговор на запитването датските органи са уведомили Комисията, че в датското 
законодателство не са предвидени мерки, които да са по-малко радикални от 
конфискацията. Въпреки това Дания е заявила готовност да направи необходимите 
промени, за да гарантира, че въпросът ще бъде разрешен от законодателството, като 
датските органи очакват през следващата парламентарна сесия да бъде представен 
съответният законопроект. 

Заключение 

Относно задължението на вносителката на петицията да заплати регистрационна такса 
за служебния си автомобил, националните съдилища са тези, които следва да преценят 
всички съответни факти по случая от гледна точка на критериите, установени от 
съдебната практика на ЕС, като по този начин решат дали нейният служебен автомобил 
с полска регистрация може да бъде освободен от регистрационна такса в Дания. 
Комисията отбелязва, че въпросът относно задължението за плащане на таксата все още 
предстои да бъде разгледан от националните съдилища, като се надява, че те ще 
приложат коректно правото на ЕС. Поради това Комисията няма да предприеме по-
нататъшни действия в тази конкретна област.

Независимо от това, в случай че вносителката на петицията е на мнение, че 
аргументите, предоставени от националния съд, изглеждат в противоречие с правото на 
ЕС или че съдът евентуално е надвишил правомощията, с които разполага за 
определяне на това дали условията за отпадане на изискването за плащане на такса са 
изпълнени, тя ще може да отнесе въпроса до Комисията, за което вече е била 
информирана от самата Комисия.

По отношение на промените в датското законодателство относно конфискацията на 
автомобили, регистрирани в други държави-членки, Комисията ще наблюдава отблизо 
процеса на изготвяне на закон в тази област и ще уведоми вносителката на петицията, 
когато съответното законодателство бъде прието.


