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EUROPOS PARLAMENTAS 2009–2014

Peticijų komitetas

13.1.2011

PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0398/2010 dėl transporto priemonės registracijos liudijimo 
konfiskavimo keliaujant Portugalijoje, kurią pateikė Prancūzijos pilietis 
Jean-Pierre Decool Bruno Rommelaere’o ir jo draugės de Castro vardu 

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas prašo paaiškinti Bendrijos teisės aktų nuostatas dėl trečiųjų asmenų 
vairuojamų transporto priemonių ne toje valstybėje narėje, kurioje jos registruotos. Peticijos 
pateikėjas aprašo padėtį, į kurią pateko Bruno Rommelaere’o draugė ponia de Castro –
Prancūzijoje gyvenanti Portugalijos pilietė. Peticijos pateikėjo teigimu, iš ponios de Castro, 
kuri Portugalijoje keliavo savo transporto priemone, registruota Prancūzijoje, ir sunegalavusi 
turėjo prašyti, kad ją vairuotų ją lydėjęs asmuo. Portugalijos policija konfiskavo registracijos 
liudijimą dėl to, kad transporto priemonė trečiajam asmeniui paskolinta be išankstinio 
muitinės leidimo. Peticijos pateikėjas teigia, kad norėdama atgauti transporto priemonės 
registracijos liudijimą p. de Castro turėjo sumokėti 175,50 EUR baudą. 

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2010 m. liepos 7 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. rugsėjo 2 d.

„Peticijos pateikėjas p. de Castro vardu prašo paaiškinti Europos Sąjungos teisės nuostatas, 
reglamentuojančias transporto priemonių vairavimą kitoje valstybėje narėje, t.y. ne toje, 
kurioje jas naudoti buvo išduotas leidimas, kai vairuotojas yra pastarojoje valstybėje narėje 
gyvenantis asmuo.
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Dėl laikino tarpvalstybinio transporto priemonės perdavimo Direktyva 83/182/EEB dėl tam 
tikrų transporto priemonių, laikinai importuojamų iš vienos valstybės narės į kitą, atleidimo 
nuo mokesčių Bendrijos teritorijoje (OL L 105, 1983 4 23, p. 59) (toliau – Direktyva 83/182) 
siekiama pašalinti kliūtis laisvam asmenų judėjimui ir sukurti Europos vidaus rinką. Pagal šią 
direktyvą, kai transporto priemonė laikinai įvežama, ji ne ilgesnį kaip šešių mėnesių 
nepertraukiamą laikotarpį arba laikotarpį su pertraukomis per bet kuriuos dvylika mėnesių 
atleidžiama nuo transporto priemonės registravimo ir įprastų kelių eismo mokesčių, jeigu 
laikomasi šių sąlygų:

–     transporto priemonės įsigytos valstybės narės vidaus rinkoje galiojusiomis bendromis 
apmokestinimo sąlygomis;

–     asmens, įvežančio transporto priemones, įprastinė gyvenamoji vieta yra ne laikinojo 
įvežimo valstybėje narėje ir šis asmuo aptariamas transporto priemones naudoja savo 
asmeniniais tikslais;

–     transporto priemonės nėra perleidžiamos nuosavybėn, išnuomojamos laikinojo įvežimo 
valstybėje narėje ar paskolinamos tos valstybės gyventojui.

Nesant šį klausimą reglamentuojančių ES teisės normų, valstybės narės gali laisvai nustatyti 
tokias taisykles nacionaliniu lygmeniu, jei tai neprieštarauja pagrindinėms Sutartyje 
nustatytoms teisėms.

Kadangi automobilis paskolintas p. de Castro marčiai, kuri yra Portugalijos valstybės 
gyventoja, laikinai įvežtai transporto priemonei netaikytas suderintas atleidimas nuo 
mokesčių. Atrodo, Portugalija turi teisę neleisti savo gyventojams naudotis laikinai įvežta 
transporto priemone. 

Dėl baudos, kurią turėjo sumokėti peticijos pateikėjas, reikėtų pabrėžti, kad bylos C-156/04 
Komisija prieš Graikiją sprendimo 80 ir 81 punktuose Europos Sąjungos Teisingumo 
Teismas išaiškino, kad piniginės sankcijos, skirtos tam atvejui, kai transporto priemonė, kuriai 
taikomas laikinas atleidimas nuo mokesčio, šalies teritorijoje vairuojama šios teisės neturinčio 
asmens, nepatenka į Direktyvos 83/182 taikymo sritį. Kadangi šis klausimas nėra suderintas 
su ES teisės normomis, jis nepriklauso Komisijos kompetencijos sričiai. 

Todėl peticijoje pateiktoje informacijoje nėra jokio ES teisės pažeidimo.“

4. Papildomas Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. sausio 13 d.

„Peticijos pateikėjas prašo paaiškinti Europos Sąjungos teisės nuostatas, kuriomis 
reglamentuojamas transporto priemonių vairavimas kitoje valstybėje narėje, t. y. ne toje, 
kurioje tam išduotas leidimas, kai vairuotojas yra pastarojoje valstybėje narėje gyvenantis 
asmuo.
Peticijos pateikėjas nurodo, kad p. de Castro yra Prancūzijoje gyvenanti Portugalijos pilietė. 
Portugalijoje keliavusi Prancūzijoje registruotu automobiliu ir ten sunegalavusi p. de Castro 
paprašė savo marčios parvežti ją namo, nes gyveno atokiau nuo visų viešojo transporto 
priemonių. Remdamiesi tuo, kad transporto priemonę vairavo Portugalijos valstybės 
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gyventoja, policijos pareigūnai konfiskavo registravimo dokumentus. Norint atgauti 
transporto priemonės registracijos liudijimą reikėjo sumokėti 175,50 EUR baudą.

Kaip buvo paaiškinta pirmiau pateiktame Komisijos atsakyme dėl laikino tarpvalstybinio 
transporto priemonės perdavimo, Direktyva 83/182/EEB dėl tam tikrų transporto priemonių, 
laikinai importuojamų iš vienos valstybės narės į kitą, atleidimo nuo mokesčių Bendrijos 
teritorijoje (OL L 105, 1983 4 23, p. 59) (toliau – Direktyva 83/182) siekiama pašalinti kliūtis 
laisvam asmenų judėjimui ir sukurti Europos vidaus rinką. Pagal šią direktyvą, kai transporto 
priemonė įvežama laikinai, ji per ne ilgesnį kaip šešių mėnesių nepertraukiamą laikotarpį arba 
laikotarpį su pertraukomis per bet kuriuos dvylika mėnesių atleidžiama nuo transporto 
priemonės registravimo ir įprastų kelių eismo mokesčių, jeigu laikomasi tam tikrų sąlygų, 
visų pirma, kad transporto priemonės nėra perleidžiamos nuosavybėn arba išnuomojamos 
laikinojo įvežimo valstybėje narėje ar paskolinamos tos valstybės gyventojui. Kadangi 
automobilis paskolintas Portugalijos valstybės gyventojai, jį sustabdžius, laikinai įvežtai 
transporto priemonei suderintas atleidimas nuo mokesčių netaikytas. Galima būtų pridurti, 
kad atleidimas nuo mokesčių ir toliau būtų buvęs taikytas, jei automobilis būtų buvęs 
paskolintas kitam ne tos valstybės gyventojui.

Peticijų komitetas paprašė papildomos informacijos apie Portugalijoje taikomų priemonių
suderinamumą su Sutartyje dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau Sutartis dėl ES veikimo) 
garantuojamomis pagrindinėmis laisvėmis, be to, apie tai, ar šios srities teisės aktuose 
nustatytos nuolatinės priemonės.

Komisija norėtų atkreipti dėmesį į tai, kad kitaip nei išperkamosios nuomos, nuomos ir 
tarpvalstybinės išperkamosios nuomos atvejais, kuriems taikomi Sutarties dėl ES veikimo 
straipsniai dėl laisvės teikti paslaugas ir įsisteigimo laisvės, šiuo atveju omenyje turimas 
laisvalaikiu keliaujantis asmuo iš kitos valstybės narės, savo užsienyje registruotą automobilį 
paskolinęs Portugalijos valstybės gyventojai. Toks atvejis nepriklauso Sutarties dėl ES 
veikimo 45 straipsnio, kuriuo reglamentuojamas laisvas darbuotojų judėjimas, taikymo sričiai, 
nes p. de Castro į Portugaliją atvyko ne darbo tikslais. Toks atvejis nepriklauso ir Sutarties 
49 straipsnio, kuriuo draudžiami apribojimai dėl piliečių laisvės įsisteigti kitoje valstybėje 
narėje, taikymo sričiai, nes Portugalijoje p. de Castro neketino įsisteigti arba įsteigti jokios 
įmonės, filialo arba patronuojamosios įmonės. Šiam atvejui netaikomas ir Sutarties dėl ES 
veikimo 56 straipsnis dėl laisvės teikti paslaugas, nes p. de Castro neketino teikti paslaugų 
Portugalijoje. Pagaliau, nepažeidžiamas ir Sutarties dėl ES veikimo 110 straipsnis, kadangi šia 
priemone nenumatomas didesnis automobilių iš kitų valstybių narių apmokestinimas vidaus 
rinkos automobilių atžvilgiu.

Taigi, Komisija laikosi nuomonės, kad Portugalija turi teisę neleisti savo gyventojams 
naudotis laikinai įvežta transporto priemone. Kaip nurodyta pirmiau pateiktame atsakyme, 
Europos Sąjungos Teisingumo Teismas išaiškino, kad piniginės sankcijos, skirtos tam atvejui, 
kai transporto priemonė, kuriai taikomas laikinas atleidimas nuo mokesčio, šalies teritorijoje 
vairuojama šios teisės neturinčio asmens, nepatenka į Direktyvos 83/182 taikymo sritį.

Taigi, pateiktoje peticijoje neatskleista jokių ES teisės aktų pažeidimų.

Dėl nuolatinių teisės aktuose nustatytų priemonių, Komisija norėtų pabrėžti, kad 2005 m. 
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liepos 5 d. ji pateikė pasiūlymą dėl Direktyvos dėl lengviesiems automobiliams taikomų 
mokesčių, kuris, be kita ko, apima automobilių registracijos mokesčio panaikinimą. 
Pasiūlyme pateiktos nuostatos, kuriomis nustatoma transporto priemonės registravimo 
mokesčio grąžinamųjų išmokų sistema, kuri turi būti taikoma tiems lengviesiems 
automobiliams, kurie buvo registruoti valstybėje narėje, o paskui išvežti arba ilgam laikui 
pervežti į kitą valstybę narę. Šios priemonės tikslas dvejopas: pirma, išvengti dvigubo 
registracijos mokesčių mokėjimo ir, antra, registracijos mokesčius rinkti pagal automobilio 
naudojimą atitinkamoje valstybėje narėje. Vis dėlto, Komisijos pasiūlymas šioje srityje 
nebuvo priimtas dėl nepakankamo valstybių narių palaikymo.

Nepaisydama Tarybos vieningumo šiuo klausimu trūkumo, Komisija viliasi, kad valstybės 
narės bendradarbiaus tarpusavyje šalindamos likusias mokestines kliūtis vidaus rinkoje.“


