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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

13.1.2011

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0398/2010, внесена от Jean-Pierre Decool, с френско 
гражданство, от името на Bruno Rommelaere и неговата придружителка, 
г-жа de Castro, относно конфискация на документи за регистрация на 
превозно средство по време на пътуване до Португалия 

1. Резюме на петицията

Вносителят търси разяснение относно разпоредбите на правото на Общността по 
отношение на превозни средства, управлявани от трети лица в държава-членка 
различна от тази, в която са били регистрирани. Вносителят посочва, че г-жа de Castro, 
придружителката на Bruno Romelaere, е португалска гражданка, постоянно 
пребиваваща във Франция. На г-жа de Castro, която е пътувала в Португалия с нейното 
превозно средство, регистрирано във Франция, се е наложило да помоли своя 
придружител да го управлява, тъй като не се е чувствала добре. В резултат на това, 
регистрационните документи са били конфискувани от португалската полиция на 
основание на това, че тя е заела превозното средство на трето лице без предварително 
разрешение от митническите органи. Вносителят посочва, че г-жа de Castro е трябвало 
да плати глоба от 175,50 евро, за да си възвърне документите за регистрация на 
превозното средство. 

2. Допустимост

Обявена за допустима на 7 юли 2010 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 202, параграф 6 от правилника).

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

Вносителят на петицията желае да получи пояснения от г-жа de Castro относно 
разпоредбите на ЕС относно превозните средства, управлявани в държава-членка, 
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различна от тази, в която са регистрирани, от лице с адресна регистрация в последната 
държава-членка.

По отношение на временните трансгранични трансфери на превозни средства, 
Директива 83/182/EИО относно освобождаването от данъци в рамките на 
Общността на някои видове превозни средства, временно внесени от една държава-
членка в друга (OВ L 105, 23.4.1983 г., стp. 59) (наричана по-долу Директива 83/182) 
цели премахването на пречките пред свободното движение на лица и създаването на 
европейски вътрешен пазар. Съгласно директивата, при временен внос на превозно 
средство, освобождаването от такса за регистрация и от обикновен пътен данък се 
предвижда за период, продължаващ не повече от шест месеца за всеки дванадесет 
месеца, ако са спазени следните условия:

-      превозното средство е придобито в съответствие с общите условия за облагане в 
сила на вътрешния пазар на дадена държава-членка;

-     лицето, внасящо превозното средство обичайно пребивава в държава-членка, 
различна от държавата-членка, в която се извършва временния внос, и използва 
въпросното превозно средство за лична употреба;

-      превозното средство не е изоставено или взето под наем в държавата-членка на 
временния внос или е дадена под наем на лице, пребиваващо в тази държава.

При отсъствие на разпоредби на ЕС относно това държавите-членки са свободни да 
установяват подобни правила на национално равнище, доколкото тези правила не 
противоречат на основните права съгласно Договора.

Тъй като въпросното превозно средство е заето на снахата на г-жа de Castro, която е 
жителка на Португалия, не е било приложено хармонизираното освобождаване от такси 
за временния внос на превозното средство. Оказва се, че Португалия е в своето право 
да не разреши използването на временно внесени превозни средства от жители на 
страната. 

Що се отнася до сумата, която вносителят на петицията се е наложило да заплати, 
следва да се подчертае, че в параграф 80-81 от дело С-156/04 Комисия срещу Гърция, 
Съдът на Европейския съюз реши, че финансовите санкции, налагани в случаи, когато 
превозно средство, обхванато от временното освобождаване от такси, се управлява от 
лице, различно от бенефициента на това освобождаване, не попадат в обхвата на 
Директива 83/182. Тъй като не съществува друго хармонизиране по правото на ЕС, 
Комисията няма компетентност по въпроса. 

Следователно в петицията не се открива никакво нарушение по отношение на правото 
на ЕС.

4. Допълнителен отговор на Комисията, получен на 13 януари 2011 г.

Вносителят на петицията желае да получи пояснения във връзка с разпоредбите на ЕС 
относно превозните средства, управлявани в държава-членка, различна от тази, в която 
са регистрирани, от лице с адресна регистрация в последната държава-членка.
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Вносителят посочва, че г-жа de Castro е португалска гражданка, постоянно 
пребиваваща във Франция. Г-жа de Castro, която е пътувала в Португалия със своето 
превозно средство, регистрирано във Франция, помолила своята снаха да я закара у 
дома, тъй като не се чувствала добре и живее далеч от всякакви превозни средства на 
обществения транспорт. От писмото, приложено към петицията, става ясно, че по пътя 
на връщане, след като била оставила г-жа de Castro у дома, нейната снаха била спряна 
от португалската полиция, докато управлявала автомобила. В резултат на това 
регистрационните документи били конфискувани от португалската полиция на 
основание, че превозното средство е управлявано от португалски гражданин. Трябвало 
да бъде платена глоба от 175,50 евро, за да бъдат върнати документите за регистрация 
на превозното средство.

Както беше обяснено в предишния отговор на Комисията, по отношение на временното 
трансгранично прехвърляне на превозно средство, Директива 83/182/ЕИО за 
освобождаване от данъчно облагане в Общността при временен внос на някои превозни 
средства от една държава-членка в друга (ОВ L 105, 23.4.1983 г., стр. 59) (наричана по-
долу Директива 83/182) има за цел отстраняването на пречките пред свободното 
движение на хора и изграждането на европейски вътрешен пазар. Съгласно директивата 
при временен внос на превозно средство освобождаването от такса за регистрация и от 
обикновен пътен данък се предвижда за период, продължаващ не повече от шест 
месеца за всеки дванадесет месеца, ако са спазени някои условия, по-специално че 
указаното превозно средство не се отчуждава или отдава под наем в държавата-членка 
на временния внос, или дава назаем на лице с местоживеене в тази държава. Тъй като, 
когато е бил спрян, въпросният автомобил е бил даден назаем на португалски 
гражданин, не е било приложимо хармонизираното освобождаване от такси за 
временния внос на превозното средство. Може да се добави, че освобождаването би 
продължило да бъде приложимо, ако автомобилът е бил даден назаем на друго лице, 
което не е с местоживеене в тази държава.

Комисията по петиции поиска допълнителна информация относно съответствието на 
въпросната португалска мярка с основните свободи, гарантирани в Договора за 
функционирането на Европейския съюз (наричан по-надолу ДФЕС), както и относно 
наличието на приложими законодателни мерки в тази област.

Комисията би желала да посочи, че за разлика от случаи на вземане, отдаване под наем 
или трансгранично отдаване под наем, за които са приложими членовете на ДФЕС 
относно свободното предоставяне на услуги и свободата на установяване, този случай 
се отнася единствено до даването назаем на автомобил с чуждестранна регистрация от 
гражданин на друга държава-членка, пътуващ за удоволствие, на гражданин на 
Португалия. Този случай не попада в сферата на приложение на член 45 от ДФЕС, 
който урежда свободното движение на работници, тъй като г-жа de Castro не е отишла в 
Португалия на работа. Въпросът не попада и в обхвата на приложение на член 49, 
който забранява ограничаването на свободата на установяване на граждани в друга 
държава-членка, тъй като г-жа de Castro не е имала намерение да се установява или да 
установява търговско представителство, клон или дъщерно предприятие в Португалия.  
Не е приложим и член 56 от ДФЕС относно свободното предоставяне на услуги, тъй 
като г-жа de Castro не е имала намерение да предоставя услуги в Португалия. Накрая, 
не е нарушен член 110 от ДФЕС, тъй като сумата на глобата, наложена на автомобила 
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от друга държава-членка, не е надвишавала налаганата за подобните местни 
автомобили.

Следователно Комисията твърди, че Португалия е в своето право да не разреши 
използването на временно внесени превозни средства от жители на страната. Както 
беше посочено в предишния отговор, Съдът на Европейския съюз постанови, че 
имуществените санкции, когато превозно средство, което се ползва от временно 
освобождаване от данъчно облагане, се управлява на националната територия от лице, 
различно от ползващия се от освобождаването, попадат извън приложното поле на 
Директива 83/182.

Следователно петицията не разкрива нарушение на правото на ЕС.

Що се отнася до въпроса за приложимите законодателни мерки, Комисията би желала 
да подчертае, че на 5 юли 2005 г. е представила предложение за Директива относно 
данъчното облагане на леките автомобили, което наред с всичко останало, включва 
забраната за регистрационен данък. Предложението включва разпоредби, които 
установяват система за връщане на регистрационни данъци, която да се прилага за леки 
автомобили, регистрирани в държава-членка и впоследствие изнесени или постоянно 
прехвърлени в друга държава-членка. Тази мярка им двойна цел: Първо, да се избегне 
двойното плащане на регистрационни данъци, и второ, да се начисляват 
регистрационни данъци според използването на колата във въпросната държава-членка. 
Въпреки това предложенията на Комисията в тази област не бяха приети поради 
недостатъчна подкрепа от страна на държавите-членки.

Въпреки липсата на единодушие в Съвета по този въпрос, Комисията продължава да се 
надява, че държавите-членки ще сътрудничат за отстраняването на останалите пречки 
по отношение на данъците на вътрешния пазар.


