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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

27.2.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1126/2012, внесена от Helmut Hillebrand, с германско 
гражданство, относно признаването на германските търговски 
регистрационни номера в Белгия

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията твърди, че белгийската полиция извършва вендета срещу 
шофьори, чиито коли имат германски търговски регистрационни номера. Такива 
номера се издават, когато се внасят автомобили от чужбина. Според вносителя на 
петицията, автомобили с подобни германски търговски табели могат да бъдат карани 
без водачите им да срещнат каквито и да е проблеми в други държави – членки на ЕС, 
като Великобритания, Франция и Холандия. Той изразява учудване защото тези 
търговски регистрационни номера не се признават в Белгия. 

2. Допустимост

Обявена за допустима на 20 декември 2012 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 27 февруари 2013 г.

Комисията призна, че разглежданото положение води до затруднения в областта на 
свободното движение на превозните средства и направи предложение за взаимно 
признаване на професионалните регистрации като част от проекта за регламент за 
опростяване на прехвърлянето на моторни превозни средства, регистрирани в друга 
държава членка, в рамките на единния пазар. Предложението беше прието от 
Комисията на 4 април 2012 г. (2012/0082 (COD)) и понастоящем се обсъжда в Съвета и 
в Европейския парламент.
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С член 8 от предложението се цели улесняване на търговията с автомобили втора 
употреба в рамките на ЕС, извършвана от предприятия, посредством хармонизирани 
правила относно „професионалната регистрация“ на моторни превозни средства. Целта 
е с член 8 да се постави край на пречките пред търговията с автомобили втора употреба 
в рамките на ЕС чрез обща система, при която „професионалните регистрации“, 
предоставени на дистрибутори или на субекти, извършващи услуги по ремонт, 
поддръжка или изпитване на превозни средства, установени в държава членка,  се 
признават и в останалите държави членки. С член 8 Комисията се оправомощава да 
приема актове за изпълнение за определяне на формàта и образеца на свидетелството за 
професионална регистрация на превозни средства. 


