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Tema: Peticija Nr. 1225/2010 dėl Lenkijoje registruoto automobilio konfiskavimo 
prie Danijos ir Vokietijos sienos, kurią pateikė Lenkijos pilietis Dariusz 
Pachala

Peticija Nr. 1349/2010 dėl Danijos valdžios institucijų konfiskuoto peticijos 
pateikėjo automobilio ir su tuo susijusių kliūčių, trikdančių laisvą darbo 
jėgos judėjimą, kurią pateikė Lenkijos pilietis Ryszard Antoni Bielawa

Peticija Nr. 1444/2010 dėl Danijos mokesčių ir policijos institucijų 
konfiskuoto Lenkijoje registruoto automobilio ir su tuo susijusio aplaidumo 
užtikrinant sergančio kūdikio apsaugą, kurią pateikė Lenkijos pilietis Jacek 
Naguszewski

1. Peticijos Nr. 1225/2010 santrauka

 Peticijos pateikėjas, kuris nuo 2007 m. Danijoje yra sudaręs keletą laikinųjų darbo sutarčių, 
Lenkijoje registruotu automobiliu 2010 m. balandžio mėn. kirsdamas Danijos ir Vokietijos 
sieną buvo sustabdytas Danijos policijos.  Kadangi peticijos pateikėjas nuolat gyvena 
Danijoje, policija konfiskavo jo automobilį. Peticijos pateikėjas protestuoja prieš Danijos 
policijos darbo metodus ir šiuo atveju remiasi Tarybos direktyva 83/182/EEB dėl tam tikrų 
transporto priemonių, laikinai importuojamų iš vienos valstybės narės į kitą, atleidimo nuo 
mokesčių Bendrijos teritorijoje ir Teisingumo Teismo sprendimu byloje Komisija prieš 
Suomiją (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas – Direktyva 83/182/EEB – Atleidimas nuo 
mokesčių – Transporto priemonių laikinas importas – Įprasta gyvenamoji vieta), C-144/08.  
Peticijos pateikėjas nurodo, kad dėl laikino naudojimosi užsienyje registruotomis transporto 
priemonėmis Danijos policija ir mokesčių institucijos nepriimtinai elgiasi su daugeliu 
užsienio piliečių, ypač lenkų, todėl jis prašo Europos Parlamentą imtis nagrinėti šį klausimą.

Peticijos Nr. 1349/2010 santrauka
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Peticijos pateikėjas, kuris šiuo metu gyvena Danijoje, tačiau kurio pagrindinė gyvenamoji 
vieta yra Lenkijoje, skundžiasi dėl Danijos valdžios institucijų, konfiskavusių jo Lenkijoje 
registruotą automobilį, kuriuo jis naudojasi kasmet lankydamas šeimą Lenkijoje, veiksmų ir jų 
pateiktų neteisingų baudžiamųjų kaltinimų. Jis taip pat nesutinka su mokesčių administratorių 
reikalavimu mokėti didelį registracijos mokestį bei baudą ir mano, kad laikėsi atitinkamų ES 
teisės aktų dėl variklinių transporto priemonių registracijos ir apmokestinimo. Šiuo atveju jis 
remiasi Teisingumo Teismo sprendimu sujungtose bylose Baudžiamoji byla prieš Claude 
Nadin, Nadin-Lux SA, C-151/04, ir Baudžiamoji byla prieš Jean-Pascal Durré, C-152/04 
(Nešato Tribunal de Police pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą), kurios 
susijusios su kitoje valstybėje narėje registruotos variklinės transporto priemonės naudojimu 
ir Teisingumo Teismo sprendimu byloje Komisija prieš Graikijos Respubliką, C-156/04, 
kurioje Teismas nusprendė, kad„Komisija mano, jog šios sankcijos [t. y. konfiskavimas], 
kartu remiantis Graikijos administracinių valdžios institucijų praktika nustatant įprastinę 
gyvenamąją vietą, ir neatsižvelgimas į galimą suinteresuotojo asmens sąžiningumą, yra 
neproporcingos“. Todėl peticijos pateikėjas ragina Europos Parlamentą imtis veiksmų.

Peticijos Nr. 1444/2010 santrauka

Peticijos pateikėjas skundžiasi tuo, kaip su juo 2010 m. lapkričio 11 d. pasielgė Danijos 
mokesčių ir policijos institucijos, sustabdydamos ir konfiskuodamos jo motinos vardu 
Lenkijoje registruotą automobilį, kuriuo jis vežė vėžiu sergantį kūdikį į chemoterapijos 
procedūras. Nepaisant peticijos pateikėjo protestų, jam, jo žmonai ir sergančiam vaikui buvo 
liepta išlipti iš automobilio; jie buvo palikti šaltyje be jokios pagalbos. Peticijos pateikėjas 
nurodo, kad jis laikinai gyvena Danijoje naudodamasis teise pagal Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvą 2004/38/EB dėl Europos Sąjungos piliečių ir jų šeimos narių teisės laisvai 
judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje. Jis taip pat nurodo, kad gaudamas nedideles 
pajamas negalėjo nusipirkti automobilio, o kadangi sūnaus gydytojai uždraudė vežti kūdikį 
viešuoju transportu dėl infekcijos pavojaus, jis sutiko su savo motinos pasiūlymu naudotis jos 
automobiliu. Motina automobilį į Daniją pristatė 2010 m. spalio 17 d. Peticijos pateikėjas 
mano, kad Danijos valdžios institucijų elgesys prieštarauja Tarybos direktyvos 83/182/EEB 
dėl tam tikrų transporto priemonių, laikinai importuojamų iš vienos valstybės narės į kitą, 
atleidimo nuo mokesčių Bendrijos teritorijoje, nuostatoms ir Taryba nevykdė savo pareigų 
pagal direktyvos 9 straipsnio 3 dalį, kurioje teigiama, kad „prieš pasibaigiant trejų metų 
laikotarpiui, Taryba, remdamasi Komisijos parengta ataskaita, pakartotinai išnagrinėja šioje 
straipsnio dalyje įtvirtintą leidžiančią nukrypti nuostatą ir, jei reikia, vadovaudamasi pagal 
Sutarties 99 straipsnį Komisijos pateiktu pasiūlymu, imasi priemonių, kad šią leidžiančią 
nukrypti nuostatą panaikintų“. Peticijos pateikėjas, kuris yra pasipiktinęs, kad Danijos 
valdžios institucijoms skirti baudą ir konfiskuoti seną automobilį yra daug svarbiau nei 
pavojingai sergančio vaiko gerovė, ragina Europos Parlamentą imtis nagrinėti šį klausimą.

2. Priimtinumas

Peticija Nr. 1225/2010 paskelbta priimtina 2011 m. sausio 18 d., peticija Nr. 1349/2010 
paskelbta priimtina 2011 m. vasario 9 d., peticija Nr. 1444/2010 paskelbta priimtina 2011 m. 
vasario 28 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal Darbo tvarkos taisyklių 
202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. gegužės 6 d.
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„Trys peticijų pateikėjai Komisijai pateikė tris panašius skundus dėl Danijoje taikomo 
automobilių registracijos mokesčio ir Danijos valdžios institucijų konfiskuotų automobilių, 
kurie registruoti kitose valstybėse narėse.

Atleidimas nuo registracijos mokesčio pagal Direktyvą 83/182/EEB

Lengvųjų automobilių mokesčių sritis nėra suderinta ES lygmeniu. Labai nedaugelyje ES 
teisės aktų ribojamos valstybių narių teisės taikyti tokius mokesčius, todėl valstybės narės 
šiais klausimais turi didelę laisvę. Tačiau Tarybos direktyvoje 83/182/EEB1 asmeniui, 
gyvenančiam vienoje valstybėje narėje, suteikiama teisė laikinai naudotis savo automobiliu 
kitoje valstybėje narėje, kurioje jis negyvena. Toks trumpalaikis naudojimasis automobiliu 
vienoje valstybėje narėje neturėtų būti apmokestinamas, jeigu asmens, kuris naudojasi 
automobiliu, „įprasta gyvenamoji vieta“ yra kitoje valstybėje narėje. Trijų peticijų pateikėjai 
mano, kad, atsižvelgiant į jų bylų aplinkybes, turėtų būti taikomas atleidimas nuo mokesčio 
pagal Direktyvą 83/182/EEB.

– Įprastinės gyvenamosios vietos sąvoka 

Direktyvos 83/182/EEB 7 straipsnyje pabrėžiama, kad, siekiant nustatyti įprastinę 
gyvenamąją vietą, būtina atsižvelgti į asmens profesinius ir asmeninius ryšius su kalbamąja 
vieta ir tų ryšių trukmę. Kai šie ryšiai susiję su skirtingomis valstybėmis narėmis, pagal 
direktyvą pirmenybė teikiama asmeniniams, o ne profesiniams ryšiams, jeigu asmuo 
reguliariai grįžta į asmeniniais ryšiais siejamą vietą. 

Visų pirma, kompetentingos administracinės valstybių narių valdžios institucijos, 
vadovaudamosi pagal ES teismų praktiką nustatytais kriterijais, kiekvienu konkrečiu atveju 
turi įvertinti visą susijusią informaciją. Be to, nacionaliniai teismai turi atlikti bendrą 
duomenų, susijusių su asmeniniais ir profesiniais ryšiais, vertinimą atsižvelgdami į visus 
jiems pateiktus parodymus (žr. Teismo sprendimo Paraskevas Louloudakis byloje, C-262/99, 
57 punktą).

– Nuolatinis interesų centras

Įprastine gyvenamąja vieta turėtų būti laikoma ta vieta, kurioje yra to asmens nuolatinis 
interesų centras (žr. Teismo sprendimo Paraskevas Louloudakis byloje, C-262/99, 51 punktą). 
Pagal Direktyvos 83/182/EEB 7 straipsnio 1 dalies pirmą pastraipą nuolatinumo kriterijus 
nustatomas tuo atveju, kai asmuo paprastai, tai yra mažiausiai 185 dienas per kiekvienus 
kalendorinius metus, gyvena tam tikroje vietoje.

Tais atvejais, kai asmuo kitoje valstybėje narėje praleidžia ilgą laiką (pvz., nuo 2007 m. iki 
2010 m., kaip nurodoma pirmose dviejose peticijose, ir nuo 2008 iki 2010 m. – nurodoma 
trečioje peticijoje), 185 dienų per vienerius kalendorinius metus kriterijaus laikomasi, tačiau 
kokybinį kriterijų, kuris reiškia asmeninius ir profesinius ryšius, reikia nagrinėti atidžiau. 
Todėl abu ryšių tipai turi būti nagrinėjami kartu. Asmuo nebūtinai turi turėti ir asmeninius, ir 
profesinius ryšius vienoje konkrečioje vietoje. Pagal Direktyvos 7 straipsnio 1 dalį asmuo 
                                               
1 Tarybos direktyva 83/182/EB 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.
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kalbamoje vietoje turi gyventi tik dėl „asmeninių ir profesinių ryšių“, tačiau tai nereiškia, kad 
jam draudžiama turėti tokių ryšių kitose valstybėse narėse. 

Paraskevas Louloudakis byloje, C-262/99, Teismas pateikė keletą pavyzdinių kriterijų, pagal 
kuriuos galima gauti informacijos apie asmens nuolatinį interesų centrą. Tai „faktinis asmens 
ir jo šeimos narių buvimas, gyvenamosios vietos turėjimas, vieta, kur vaikai lanko mokyklą, 
verslo vykdymo vieta, turtinių interesų buvimo vieta, administraciniai ryšiai su viešosios 
valdžios ir socialinių paslaugų institucijomis tiek, kiek šiais kriterijais išreiškiamas asmens 
ketinimas stabiliai įsikurti toje vietoje, kurioje užmegzti šie ryšiai, atsižvelgiant į jų tęstinumą 
dėl gyvenimo būdo ir plėtojamų normalių socialinių bei profesinių santykių“.

Taigi pagrindinis asmens profesinių ryšių centras tuo laikotarpiu, kai asmuo dirba kitoje 
šalyje, yra ne jo kilmės šalyje, o priimančiojoje valstybėje narėje. Jeigu asmens profesinė 
veikla valstybėje narėje yra terminuota, negalima atmesti galimybės, kad tuo laikotarpiu 
asmens įprastinė gyvenamoji vieta yra būtent toje valstybėje narėje (žr. pagal analogiją 
Teisingumo Teismo sprendimo Georgios Alevizos byloje, C-392/05, 56 punktą).

Nustatant asmeninius ryšius, lemiamą reikšmę pirmiausia turi ryšiai su fiziniais asmenimis, 
t. y. konkrečiais individais. Jeigu tuo laikotarpiu, kai asmuo dirba kitoje valstybėje narėje, jis 
gyvena kartu su savo sutuoktiniu ir vaikais priimančioje šalyje, tai yra svarbus požymis, kad 
šio asmens ryšiai persikėlė į tą valstybę narę, kurioje asmuo dirba. Be to, gali būti, kad asmuo 
turi asmeninių ryšių ir savo gimtojoje šalyje, pvz., su kitais savo šeimos nariais. Vis dėlto 
pagrindinis asmeninių ryšių centras dažniausiai yra asmeniniai ryšiai su žmonėmis, su kuriais 
asmuo nuolat kartu gyvena (taigi, jeigu asmuo tokiomis aplinkybėmis, kaip trijų peticijos 
pateikėjų atveju, su žmona arba žmona ir vaikais gyvena Danijoje, tai aiškus požymis, kad jo 
asmeniniai ryšiai yra persikėlę būtent į šią šalį).

Teismas kaip galimą asmens interesų centro nustatymo kriterijų pripažino ir „vietą, kurioje 
yra asmens turtiniai interesai“. Tačiau būtų nepriimtina nustatant pagrindinį susijusio asmens 
interesų centrą šį veiksnį laikyti svarbesniu už asmeninius ryšius su konkrečiais asmenimis, su 
kuriais jis kartu gyvena. 

– Nuolatinio interesų centro perkėlimas

Jeigu asmens pagrindinis interesų centras jo profesinių ir asmeninių ryšių tuo laikotarpiu, kai 
dirba užsienyje, požiūriu yra ne gimtojoje šalyje, o priimančioje valstybėje, atsiranda tam 
tikros pasekmės; aiškinant pagal Direktyvą 83/182/EEB, asmens įprastinė gyvenamoji vieta 
perkeliama ir tuo atveju, kai asmuo atlieka pareigas užsienyje, ir tada, kai galiausiai grįžta į 
savo gimtąją šalį.

Reikėtų pažymėti, kad Teisingumo Teismo sprendimas byloje Komisija prieš Suomiją, 
C-144/08 (kurioje nagrinėtas asmens įprastinės gyvenamosios vietos nustatymas, kai jo 
profesinė veikla valstybėje narėje yra terminuota) nėra taikomas, kai nuolatinis asmens 
interesų centras pagal jo profesinius ir asmeninius ryšius nustatomas esantis vienoje 
valstybėje narėje. Taigi Teismo sprendimas byloje C-144/08 netaikomas tokiomis 
aplinkybėmis, kokios pateiktos trijų peticijų pateikėjų, kai įprastinė asmens gyvenamoji vieta 
buvo perkelta į priimančiąją šalį.
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– Direktyvos 83/182/EEB 9 straipsnio 3 dalis

Danijos Karalystei taikoma speciali nuostata pagal Direktyvos 83/182/EEB 9 straipsnio 3 dalį. 
Remiantis šia nuostata, Danijos Karalystei leidžiama bet kurį asmenį laikyti turinčiu įprastinę 
gyvenamąją vietą Danijoje, jei jis ten praleidžia metus arba 365 dienas per 24 mėnesių 
laikotarpį. Tačiau jeigu laikoma, kad asmuo turi dvi gyvenamąsias vietas, įprastinė to asmens 
gyvenamoji vieta yra ta, kurioje gyvena jo sutuoktinis ir vaikai. Tokiais atvejais Danija 
privalo konsultuotis su kita susijusia valstybe nare, kad nuspręstų, kurioje iš dviejų 
gyvenamųjų vietų turėtų būti mokami mokesčiai. 

Vis dėlto, jeigu tokiomis aplinkybėmis, kokios nurodomos trijų peticijų pateikėjų, asmens 
įprastinė gyvenamoji vieta buvo perkelta į Daniją, kaip nurodoma Direktyvos 83/182/EEB 
7 straipsnio 1 dalyje, Danija neturėtų taikyti direktyvos 9 straipsnio 3 dalies specialios 
nuostatos.

Komisija norėtų pridurti, kad 1998 m. pateikė pasiūlymą dėl direktyvos, jame siūloma 
konsoliduoti ir atnaujinti Direktyvos 83/182/EEB nuostatas, atsižvelgiant į vidaus rinkos 
mokesčių taisykles1. Į šį pasiūlymą jau nebuvo įtraukta speciali nuostata, taikoma Danijai. 
Tačiau Taryboje nebuvo pasiektas sutarimas dėl Komisijos pasiūlymo, ir direktyvos 
9 straipsnio 3 dalyje numatyta speciali nuostata tebegalioja. 

ES teismų praktika dėl atleidimo nuo mokesčių už  įmonės automobilius 

Peticijos Nr. 1349/2010 pateikėjas remiasi Teisingumo Teismo sprendimu sujungtose bylose: 
Claude Nadin byloje, C-151/04, ir Jean-Pascal Durré byloje, C-152/04, susijusiose su 
atleidimu nuo įmonės automobilių mokesčių. Šiose bylose Teismas nustatė, kad įmonės 
akcininkai, direktoriai ir vadovai, kurie dirba įmonei vienoje valstybėje narėje, o gyvena 
kitoje valstybėje narėje, gali naudoti automobilį, registruotą įmonės vardu, tiek asmeninėms, 
tiek profesinėms reikmėms savo gyvenamojoje šalyje, jei automobilis daugiausia naudojamas 
už asmens gyvenamosios šalies ribų. 

Vis dėlto tokiomis aplinkybėmis kaip peticijos Nr. 1349/2010 ES teismų praktika dėl 
atleidimo nuo mokesčių už įmonės automobilius, registruotus kitoje valstybėje narėje, nebūtų 
taikoma visų pirma todėl, kad asmuo nesinaudoja įmonės automobiliu, t. y. automobiliu, 
registruotu jo darbdavio vardu. Kadangi peticijos pateikėjas naudojasi asmeniniu automobiliu, 
registruotu jo vardu, vienintelė jo padėčiai svarbi direktyva yra Direktyva 83/182/EEB.

Reikalavimas sumokėti automobilių registracijos mokestį, jeigu pakeičiama įprastinė 
gyvenamoji vieta

Teismas nusprendė, kad tai neprieštarauja ES teisei, jeigu valstybė narė, nustačiusi, kad 
įprasta asmens gyvenamoji vieta yra jos teritorijoje, reikalauja sumokėti automobilio 
registracijos mokestį, nepaisant to, kad panašus registracijos mokestis jau sumokėtas kitoje 

                                               
1 Pasiūlymas dėl Tarybos direktyvos, reglamentuojančios privačių motorinių transporto priemonių, kurios visam 

laikui perkeliamos į kitą valstybę narę dėl asmens nuolatinės gyvenamosios vietos perkėlimo arba kurios 
laikinai naudojamos kitoje nei yra registruotos valstybėje narėje, apmokestinimą, COM (1998) 30 galutinis. OL 
C 108, 1998 4 7, p. 75.
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valstybėje narėje (žr. Teismo sprendimo byloje Komisija prieš Daniją, C-138/04,13 punktą).

Be to, remiantis Teismo teismų praktika (sprendimų Weigel byloje, C-387/01, 55 punktu ir 
Lindfors byloje, C-365/02, 34 punktu), nors registracijos mokesčio nustatymas gali turėti 
įtakos asmens sprendimui pasinaudoti laisvo judėjimo teise, Sutartyje neužtikrinama, kad 
gyvenamosios vietos pakeitimas ES teritorijoje neturės įtakos mokesčių klausimui. Bet koks 
nepatogumas, kurį asmuo patiria dėl tokio gyvenamosios vietos pakeitimo, tik tada 
prieštarautų Sutarties nuostatoms, jeigu asmens padėtis būtų mažiau palanki, palyginti su tais, 
kuriems jau taikomas toks mokestis; pavyzdžiui, darbuotojas migrantas mokėtų didesnį 
mokestį negu tas, kuris jau įsikūręs valstybėje narėje. 

Dideli registracijos mokesčiai ir apmokestinamosios vertės nustatymas

Dėl klausimo apie didelius transporto priemonių registracijos mokesčius, kurie taikomi pagal 
Danijos teisės aktus, Komisija nurodo Teismo sprendimą De Danske Bilimportører byloje, 
C-383/01, kuriame Teismas konstatavo, kad šie mokesčiai nepažeidžia ES teisės.

Dėl Danijos teisės aktų, kuriais nustatoma apmokestinamoji vertė, reikia pažymėti, kad Danija 
suderino šiuos teisės aktus su ES teismų praktika ir pirmiausia atsižvelgė į Teisingumo 
Teismo sprendimą byloje Komisija prieš Daniją, C-47/88. Pagal Danijos teisės aktus 
apskaičiuojant registracijos mokestį atsižvelgiama į faktinį transporto priemonės nuvertėjimą, 
todėl mokestis neturi būti didesnis už likutinį mokestį, įskaičiuotą į panašių šalies teritorijoje 
jau registruotų automobilių vertę. 

Todėl ES teisei neprieštarauja tai, kad dideli naujų automobilių registracijos mokesčiai 
Danijoje reiškia, jog jų vertė Danijos rinkoje mažėja daug lėčiau negu tose šalyse, kuriose 
automobilio mokestis yra mažesnis. Taigi šalyse, kuriose automobiliai apmokestinami tik 
pridėtinės vertės mokesčiu, likutinė to mokesčio dalis naudoto automobilio vertėje po kelerių 
metų bus labai maža, tačiau Danijoje, ko gero, taip nebus.

Automobilio skolinimas privatiems asmenims

Peticijos pateikėjo peticijoje Nr. 1444/2010 esminė aplinkybė, kurios nebuvo kitose dviejose 
peticijose, yra ta, kad peticijos pateikėjas naudojosi ne savo, o jo tėvui priklausančiu 
automobiliu, kuris registruotas Lenkijoje. 

Reikėtų pažymėti, kad G. Frank byloje, C-580/10, kuri šiuo metu nagrinėjama Teisingumo 
Teisme, Nyderlandų Aukščiausiasis Teismas (Hoge Raad der Nederlanden) pateikė prašymą 
priimti prejudicinį sprendimą dėl situacijos, kuri labai panaši į peticijos pateikėjo nurodytas 
aplinkybes. Taigi Teisingumo Teismas turi nuspręsti, ar vadovaujantis Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 21 straipsniu ES teisės aktuose draudžiama valstybei narei imti mokestį už 
pirmą kartą jos teritorijos keliuose naudojamą automobilį, kuris registruotas kitoje valstybėje 
narėje ir buvo pasiskolintas iš kitos valstybės narės gyventojo ir kurį asmeniniais tikslais 
pirmosios valstybės narės teritorijoje vairavo asmuo, gyvenantis šioje valstybėje narėje, tačiau 
esantis tos kitos valstybės narės piliečiu.  

Teisingumo Teismas tokio klausimo anksčiau nėra nagrinėjęs, todėl Komisija lauks Teismo 
sprendimo ir tik tada pateiks savo poziciją, ar Danijos teisės aktai, taikomi pasiskolintiems iš 
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privačių asmenų automobiliams, gali prieštarauti ES teisei.

Danijos praktinės procedūros dėl kitoje valstybėje narėje registruoto automobilio 
konfiskavimo

Komisija paprašė Danijos paaiškinti padėtį šalyje dėl automobilių, registruotų kitose 
valstybėse narėse, laikino konfiskavimo. Danija pripažino, jog turėjo pakeisti esamas 
praktines konfiskavimo procedūras, kad jos neprieštarautų ES teisei ir visų pirma Teisingumo 
Teismo sprendimui byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Graikijos Respubliką, C-156/04. 
Todėl Danija priėmė nuostatas,1 pagal kurias tokiomis aplinkybėmis mokesčių institucijos, 
prieš konfiskuodamos automobilį, privalo apsvarstyti, gal siekiant tikslo, t. y. renkant baudas 
ir mokesčius, gali būti naudojamos ne tokios drastiškos priemonės, įskaitant reikalavimą 
užtikrinti saugumą. 

Išvada 

Nacionaliniai teismai turi įvertinti ir apsvarstyti visus susijusius faktus, nurodytus trijose 
peticijose, atsižvelgdami į kriterijus, nustatytus ES teismų praktikoje, ir taip nuspręsti, ar 
peticijų pateikėjų Lenkijoje registruotiems automobiliams galėtų būti netaikomi registracijos 
mokesčiai Danijoje pagal Direktyvą 83/182/EEB. 

Vis dėlto, išnagrinėjusi trijose peticijose aprašytas aplinkybes, Komisija mano, kad atvejai 
neatskleidžia bendrosios administracinės praktikos ar šalies teisės aktų, susijusių su 
apmokestinimu automobilių registracijos mokesčiu, kurie neatitiktų Direktyvos 83/182/EEB 
nuostatų. 

G. Frank byloje, C-580/10, Teisingumo Teismas turi nuspręsti, ar pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 21 straipsnį valstybės narės pažeidžia ES teisę nustatydamos registracijos 
mokesčius panašiomis aplinkybėmis, kurios nurodytos peticijoje Nr. 1444/2010. Taigi 
Komisija nusprendė pareikšti savo poziciją tik Teisingumo Teismui priėmus sprendimą šioje 
byloje.

Dėl Danijoje taikomų automobilių, registruotų kitose valstybėse narėse, konfiskavimo 
praktinių procedūrų Komisija palankiai vertina tai, jog Danija pakeitė savo praktines 
procedūras, kad jos atitiktų ES teisę. Kadangi dabar Danijos teisės aktai ir praktinės 
konfiskavimo procedūros atitinka ES teisę, Komisija šioje konkrečioje srityje papildomų 
veiksmų nesiims.“

                                               
1 SKAT teisinis vadovas Nr. 2011-1, taikomas prekių sulaikymui arba konfiskavimui pagal Danijos muitinės 

įstatymą. Šis 2011 m. sausio mėn. paskelbtas Teisinis vadovas turi aplinkraščio statusą, tai reiškia, kad jo 
nuostatos Mokesčių ministerijos darbuotojams yra privalomos. 


