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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно:  Петиция № 1122/2018, внесена от Ф.Ч., с италианско гражданство, 
относно изменения на правилника за движение по пътищата на Италия 
относно използването на регистрирани в чужбина превозни средства

Петиция № 1159/2018, внесена от Юлиан Серджиу Георге, с румънско 
гражданство, относно неотдавнашните изменения в италианския 
правилник за движение по пътищата във връзка с използването на 
регистрирани в чужбина превозни средства

Петиция № 0907/2019, внесена от Паоло Калци, с италианско 
гражданство, относно промени в италианския Кодекс за движение по 
магистралите, за които се твърди, че са несъвместими със свободното 
движение на хора в Европейския съюз

1. Резюме на петиция 1122/2018

Вносителят на петицията се позовава на неотдавнашно изменение на италианския 
правилник за движение по пътищата, с което на лица, пребиваващи в Италия (такива, 
които са там от повече от 60 дни), се забранява да управляват превозни средства, 
регистрирани в други държави членки (с изключение на такива, които са взети на 
лизинг или под наем). Съгласно вносителя на петицията съответният закон предвижда, 
че в случай на нарушение на новото правило не само нарушителят може да бъде 
глобен, но превозното средство и неговите документи може да бъдат конфискувани, с 
което собственикът се принуждава да премине през сложните процедури на 
италианската бюрокрация. Вносителят на петицията отправя искане към европейските 
институции да приемат позиция относно съвместимостта с вътрешния пазар на 
въпросните правила, които според него представляват пряка или непряка 
дискриминация в областта на свободата на движение на стоки и хора.
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Резюме на петиция 1159/2018

Вносителят на петицията се оплаква от неотдавнашните изменения в италианския 
правилник за движение по пътищата във връзка с използването на регистрирани в 
чужбина превозни средства. Според него тези изменения, които са влезли в сила през 
декември 2018 г., са дискриминационни и противоречат на свободното движение на 
стоки и хора. Вносителят на петицията смята, че новите италиански разпоредби относно 
чуждестранните регистрационни номера на превозните средства са несъвместими с 
европейския вътрешен пазар.

Резюме на петиция № 0907/2019

Вносителят на петицията посочва, че промените в италианския Кодекс за движение по 
магистралите във връзка с движението на чуждестранни превозни средства в Италия 
(член 93) са несъвместими с правилата в Договора от Лисабон относно свободното 
движение на хора (член 21, параграф 1 и член 45, параграф 1), правото на установяване 
(членове 49 – 55) и свободата на предоставяне на услуги (членове 56 – 62) от Договора 
за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС). Според вносителя на петицията 
посоченият член е и противоконституционен.

2. Допустимост

Петиция 1122/2018 е обявена за допустима на 4 март 2019 г.
Петиция 1159/2018 е обявена за допустима на 19 март 2019 г. 
Комисията е приканена да предостави сведения съгласно член 216, параграф 6 от 
Правилника за дейността (нов член 227, параграф 6).
Петиция 0907/2019 е обявена за допустима на 31 януари 2020 г. Комисията е приканена 
да предостави сведения (член 227, параграф 6 от Правилника за дейността).

3. Отговор на Комисията на петиция № 1122/2018, получен на 9 юли 2019 г.

Правилата за регистрация на автомобили в ЕС не са хармонизирани. Освен това много 
малко законодателни актове на ЕС ограничават правата на държавите членки да налагат 
данъци върху леките автомобили, следователно държавите членки имат широка свобода 
на действие по тези въпроси. Следва също така да се подчертае, че задължението за 
регистрация на леките автомобили и плащането на данъци са тясно свързани. 

В този контекст Италия, подобно на други държави членки, не позволява на своите 
жители да управляват на нейна територия автомобили, които не са регистрирани там. 
Като цяло държавите членки предоставят на своите жители кратък или дори много 
кратък период от време за пререгистрация на автомобили от друга държава членка. 
Досега италианското законодателство позволяваше срок от една година за 
пререгистрация на автомобила (член 132, параграф 1 от Кодекса за движение по 
пътищата). Отсега нататък в член 93, параграф 1-bis от Кодекса за движение по пътищата 
се предвижда, че на лице, установило пребиваването си в Италия преди повече от 60 дни, 
е забранено да управлява автомобил, регистриран в чужбина — термин, който изглежда 
се отнася както за другите държави членки, така и за трети държави.

Комисията разбира, че новото правило означава, че лице, което пребивава в Италия от 
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по-малко от 60 дни, може да управлява превозно средство, което не е регистрирано в 
Италия, без значение дали става въпрос за собствен или за взет за временно ползване 
автомобил. Освен това лице, пребиваващо в Италия за период, надвишаващ 60 дни, 
следва незабавно да регистрира всеки автомобил с чуждестранен номер, ако иска да 
продължи да пътува в Италия.

По принцип държавите членки обвързват крайния срок за пререгистрация с използването 
на автомобила на своя територия. В Италия обаче срокът от 60 дни е свързан с периода 
на пребиваване на водача, а не с използването на автомобила. Поради това изглежда, че 
водачът разполага със срок за пререгистриране на автомобила само в случай че е 
установил пребиваването си в Италия, а следователно и със срок, през който той може 
да го използва, без да е извършил пререгистрация. В някои случаи изглежда, че не се 
предоставя никакъв срок, като това изключва дори спорадични или минимални употреби 
на превозно средство, което не е регистрирано в Италия от постоянно пребиваващите в 
Италия лица, както вносителят на петицията правилно показва с примери.

Комисията признава, че Италия има задължението да приеме ефективни и обвързващи 
правила по отношение на регистрацията, за да се избегнат многобройните злоупотреби, 
които се състоят в това редовно да се пътува в дадена държава членка с автомобил, 
регистриран в друга държава членка, независимо дали целта е да се избегне данъчно 
облагане, което се счита за твърде обременяващо, или да се избегнат други задължения. 
Тази национална компетентност обаче трябва да се упражнява в съответствие с правото 
на Съюза, включително с принципите на необходимост и пропорционалност.

При все това, след влизането в сила на член 93, параграф 1-bis от Кодекса за движение 
по пътищата Европейската комисия получи значителен брой жалби, които осъждат 
прекомерната или дори обидна същност на прилагането на новата норма, а също и на 
санкциите, които биват налагани в случай на нарушение.

Заключение

В качеството си на пазител на Договорите понастоящем Комисията разглежда тези 
жалби. Със сигурност ще започне производство за установяване на неизпълнение на 
задължения срещу Италия, ако след разглеждането на жалбите Комисията стигне до 
заключението, че новото италианско законодателство или неговото прилагане 
представлява нарушение на правото на ЕС.

4 Отговор на Комисията на петиция № 1159/2018, получен на 7 юни 2019 г.

Съгласно обичайната практика в ЕС се изисква гражданите да регистрират автомобила 
си в държавата на обичайно местопребиваване. Повече информация за формалностите 
при регистрацията на автомобил във всяка държава членка може да бъде намерена 
онлайн в портала „Вашата Европа“:

https://europa.eu/youreurope/citizens/vehicles/registration/formalities/index_en.htm.

В съответствие с обичайната практика в целия ЕС италианското законодателство, 
посочено в петицията, изисква лицата с обичайно местопребиваване в Италия да 
регистрират своя автомобил в Италия и следователно да получават италиански 
регистрационни номера. Това задължение следва да бъде изпълнено 60 дни след 

https://europa.eu/youreurope/citizens/vehicles/registration/formalities/index_bg.htm
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получаване на постоянно пребиваване от лицата, които се преместват в Италия с 
автомобил, регистриран в друга държава. За лица, нарушаващи задължението за 
регистриране на автомобила си в определените срокове, са приложими санкции 
(административни глоби). Законодателството съдържа няколко изключения от това общо 
правило, например за лизинг или служебни автомобили, използвани от лица в рамките 
на професионалната им дейност. Като изисква от жителите на Италия да регистрират 
автомобила си в Италия, законодателството цели да улесни изпълнението на 
приложимите санкции за пътнотранспортните нарушения.

Заключение 

Няколко жалби относно наскоро преразгледания италиански правилник за движение по 
пътищата са били подадени от европейски граждани. Понастоящем Комисията 
разглежда тези жалби, за да прецени дали има евентуално нарушаване на правото на 
ЕС.

5. Отговор на Комисията, получен на 9 ноември 2020 г.

Петиции 1122/2018, 1159/2018 и 0907/2019

В предишните си коментари, изпратени на 9 юли 2019 г., Комисията обясни, че 
правилата за регистрация на автомобили не са хармонизирани в рамките на Европейския 
съюз. Въпреки това законодателството, свързано с регистрацията на автомобили, следва 
да остане в обхвата на рамката, създадена от приложимите принципи на Договора за 
функционирането на Европейския съюз. По-специално член 93, параграф 1-bis от 
италианския Кодекс за движение по пътищата следва да зачита принципите на 
необходимост и пропорционалност.

Комисията пое ангажимент да следи развитието на италианското законодателство и 
започна обсъждане с италианските органи. 

За съжаление положителните дискусии и последващите действия, насочени към 
намирането на задоволително решение, бяха забавени от мерките, свързани с пандемията 
от COVID-19.

Освен това, в очакване на обсъжданията на 19 юни 2020 г., в Съда на Европейския съюз 
е постъпило преюдициално запитване, с което се оспорва член 93, параграф 1-bis от 
италианския Кодекс за движение по пътищата (дело C-274/20).

Заключение

Предвид на това, че разпоредбата на законодателството, предмет на настоящата петиция, 
понастоящем се оспорва пред Съда на Европейския съюз, Комисията счита за уместно 
да изчака резултата от делото.


