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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats:  Lūgumraksts Nr. 1122/2018, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgais F. C., par 
Itālijas Ceļu satiksmes kodeksa grozījumiem attiecībā uz ārvalstīs reģistrētu 
transportlīdzekļu izmantošanu

Lūgumraksts Nr. 1159/2018, ko iesniedza Rumānijas valstspiederīgais Iulian 
Sergiu Gheorghe, par jaunākajiem grozījumiem Itālijas Ceļu satiksmes 
kodeksā attiecībā uz ārvalstīs reģistrētu transportlīdzekļu izmantošanu

Lūgumraksts Nr. 0907/2019, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgais 
Paolo Calzi, par to, ka Itālijas ceļu satiksmes noteikumu grozījumi, 
iespējams, neatbilst noteikumam par personu brīvu pārvietošanos Eiropas 
Savienībā

1. Lūgumraksta Nr. 1122/2018 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs atsaucas uz nesen Itālijas Ceļu satiksmes kodeksā veiktiem 
grozījumiem, saskaņā ar kuriem Itālijas iedzīvotājiem (kuri šajā valstī ir uzturējušies ilgāk 
nekā 60 dienas) ir aizliegts vadīt citās dalībvalstīs reģistrētus transportlīdzekļus (izņemot 
iznomātus, iegādātus līzingā vai aizdotus pret maksu). Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka 
attiecīgais likums paredz, ka minētās jaunās normas pārkāpuma gadījumā var ne vien 
piemērot naudas sodu par pārkāpumu, bet arī konfiscēt pārkāpēja transportlīdzekli un 
transportlīdzekļa dokumentus, piespiežot īpašnieku iziet visas Itālijas birokrātiskās 
formalitātes. Lūgumraksta iesniedzējs, kas uzskata noteikumus, par kuriem viņš sūdzas, par 
tiešu vai netiešu diskrimināciju preču un personu brīvas pārvietošanās jomā, lūdz Eiropas 
iestādes paust nostāju par minēto noteikumu saderību ar iekšējo tirgu.

Lūgumraksta Nr. 1159/2018 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas par jaunākajiem grozījumiem Itālijas Autoceļu kodeksā 
attiecībā uz ārvalstīs reģistrētu transportlīdzekļu izmantošanu. Lūgumraksta iesniedzējs 
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uzskata, ka šie grozījumi, kas stājās spēkā 2018. gada decembrī, ir diskriminējoši un ir pretrunā 
brīvas preču aprites un personu brīvas pārvietošanās principiem. Lūgumraksta iesniedzējs 
uzskata, ka jaunie Itālijas noteikumi par ārvalstu transportlīdzekļu imatrikulācijas numura 
zīmēm ar Eiropas iekšējo tirgu saderīgi nav.

Lūgumraksta Nr. 0907/2019 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka Itālijas Ceļu satiksmes kodeksa grozījumi jautājumā par 
ārvalstu transportlīdzekļu pārvietošanos Itālijā (93. pants) neatbilst Lisabonas līguma 
noteikumiem par personu brīvu pārvietošanos (21. panta 1. punkts un 45. panta 1. punkts), par 
tiesībām veikt uzņēmējdarbību (49.–55. pants) un LESD noteiktajai pakalpojumu sniegšanas 
brīvībai (56.–62. pants). Viņš arī norāda, ka attiecīgais pants ir antikonstitucionāls.

2. Pieņemamība

Lūgumraksts Nr. 1122/2018 atzīts par pieņemamu 2019. gada 4. martā.
Lūgumraksts Nr. 1159/2018 atzīts par pieņemamu 2019. gada 19. martā. 
Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar Reglamenta 216. panta 6. punktu (jauno 
227. panta 6. punktu).
Lūgumraksts Nr. 0907/2019 atzīts par pieņemamu 2020. gada 31. janvārī. Komisijai 
pieprasīta informācija saskaņā ar Reglamenta 227. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde uz lūgumrakstu Nr. 1122/2018, kas saņemta 2019. gada 9. jūlijā

Noteikumi par automobiļu reģistrāciju Eiropas Savienībā saskaņoti nav. Turklāt tikai ļoti 
nedaudzas Savienības tiesību aktu normas ierobežo dalībvalstu tiesības piemērot nodokļus 
automobiļiem, kādēļ dalībvalstīm šajā jomā ir plaša rīcības brīvība. Ir jāuzsver arī tas, ka 
automobiļu reģistrācijas pienākums un nodokļu maksāšana ir cieši saistīti. 

Ņemot to vērā, Itālija līdzās citām Eiropas valstīm personām, kas šajā valstī tikai uzturas, savā 
teritorijā vadīt šajā valstī nereģistrētus automobiļus neļauj. Kopumā var teikt, ka dalībvalstis 
saviem rezidentiem paredz īsu laikposmu, lai neteiktu, ka ļoti īsu, kurā ir jāpārreģistrē citā 
dalībvalstī reģistrēti automobiļi. Līdz šim Itālijas tiesību aktos bija noteikts viena gada termiņš, 
lai pārreģistrētu automašīnu (Ceļu satiksmes kodeksa 32. panta 1. punkts). Turpmāk Ceļu 
satiksmes kodeksa 93. panta 1.a  punktā ir paredzēta norma, ka personai, kuras dzīvesvieta 
Itālijā ir ilgāka par 60 dienām, ir aizliegts vadīt automašīnu, kas ir reģistrēta ārvalstīs, un šis 
termiņš, šķiet, attiecas gan uz citām dalībvalstīm, gan uz trešām valstīm.

Komisija saprot, ka jaunā norma nozīmē, ka persona, kas ir uzturējusies Itālijā mazāk nekā 
60 dienas, var vadīt automobili, kurš nav reģistrēts Itālijā, proti, gan personisko, gan patapināto 
automobili. Papildus tam personai, kas dzīvo Itālijā vismaz 60 dienas, būtu nekavējoties šajā 
valstī jāreģistrē visi automobiļi, kuriem ir ārvalstu numura zīme, ja tā vēlas turpināt ar to 
pārvietoties Itālijā.

Pārsvarā dalībvalstis pārreģistrācijas termiņu saista ar attiecīgā automobiļa izmantošanu to 
teritorijā. Tomēr Itālijā 60 dienu termiņš ir saistīts ar autovadītāja dzīvesvietu, nevis ar 
automobiļa izmantošanu. Tādēļ šķiet, ka tikai tad, ja persona ir pārcēlusies uz dzīvi Itālijā, 
automobiļa vadītājam ir noteikts viņa automobiļa pārreģistrācijas termiņš, un līdz ar to tas ir 
uzskatāms arī par termiņu, kurā viņš to var izmantot bez pārreģistrācijas. Attiecīgos gadījumos, 
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liekas, nav noteikts nekāds termiņš, kā rezultātā Itālijas rezidentiem Itālijā nav tiesību 
nereģistrētu transportlīdzekli izmantot pat neregulāri vai izņēmuma kārtā, kā to pamatoti ar 
saviem piemēriem apliecina lūgumraksta iesniedzējs.

Komisija atzīst, ka Itālijas pienākums ir pieņemt efektīvus un saistošus noteikumus, kas 
reglamentē automobiļu reģistrāciju, lai izvairītos no daudziem ļaunprātības gadījumiem, kad 
kādā no dalībvalstīm regulāri pārvietojas ar citā dalībvalstī reģistrētu automobili gan nolūkā 
izvairīties no aplikšanas ar nodokļiem, kas tiek uzskatīti par pārāk augstiem, gan nolūkā 
nelikumīgi izvairīties no citām saistībām. Tomēr valsts kompetence ir jāīsteno saskaņā ar 
Savienības tiesību aktiem, tostarp nepieciešamības un proporcionalitātes principiem.

Neskatoties uz to, kopš Ceļu satiksmes kodeksa 93. panta 1.a punkta stāšanās spēkā Komisija 
ir saņēmusi ļoti lielu skaitu sūdzību par to, ka jaunās normas piemērošana ir pārmērīga vai pat 
aizskaroša, un arī par sankcijām, kas ar to ir saistītas, pārkāpuma gadījumā.

Secinājums

Komisija, būdama Līgumu pareizas piemērošanas uzraudze, pašlaik šīs sūdzības izskata. Tā 
noteikti uzsāks pārkāpuma procedūru pret Itāliju, ja pēc sūdzību izskatīšanas tā secinās, ka 
jaunie Itālijas tiesību akti jeb tikai to piemērošana ir pretrunā ES tiesību aktiem.

4 Komisijas atbilde uz lūgumrakstu Nr. 1159/2018, kas saņemta 2019. gada 7. jūnijā

Saskaņā ar ierasto praksi ES iedzīvotājiem savi automobiļi ir jāreģistrē valstī, kurā atrodas viņu 
pastāvīgā dzīvesvieta. Vairāk informācijas par automobiļu reģistrācijas formalitātēm katrā 
dalībvalstī var atrast tiešsaistē portālā “Tava Eiropa”:

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

Saskaņā ar visā ES piekopto vispārējo praksi lūgumrakstā minētajos Itālijas tiesību aktos ir 
noteikta prasība, ka personām, kuru pastāvīgā dzīvesvieta atrodas Itālijā, savs automobilis ir 
jāreģistrē Itālijā un tādējādi jāiegūst Itālijas numura zīmes. Šis pienākums ir jāveic 60 dienu 
laikā pēc tam, kad personas, kuras pārceļas uz Itāliju un kuru automobiļi ir reģistrēti valstī, kas 
nav Itālija, iegūst tiesības uz pastāvīgo dzīvesvietu. Sankcijas (administratīvos sodus) piemēro 
personām, kuras pienākumu savus automobiļus reģistrēt noteiktajos termiņos ievērojušas nav. 
Tiesību aktos ir paredzēti vairāki izņēmumi no šīs vispārējās normas, piemēram, attiecībā uz 
izpirkumnomu vai juridisko personu automobiļiem, kurus fiziskas personas izmanto savas 
profesionālās darbības ietvaros. Pieprasot Itālijas iedzīvotājiem reģistrēt automašīnu Itālijā, 
tiesību akta mērķis ir atvieglot piemērojamo sankciju izpildi attiecībā uz ceļu satiksmes 
noteikumu pārkāpumiem.

Secinājums 

Eiropas iedzīvotāji ir iesnieguši vairākas sūdzības par nesen pārskatīto Itālijas Ceļu satiksmes 
kodeksu. Komisija patlaban šīs sūdzības izskata, lai konstatētu iespējamu ES tiesību aktu 
pārkāpumu.

5. Komisijas atbilde, kas saņemta 2020. gada 9. novembrī

Lūgumraksti Nr. 1122/2018, 1159/2018 un 0907/2019

https://europa.eu/youreurope/citizens/vehicles/registration/formalities/index_lv.htm
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Iepriekšējos apsvērumos, kas ir nosūtīti 2019. gada 9. jūlijā, Komisija paskaidroja, ka 
noteikumi par automašīnu reģistrāciju Eiropas Savienībā saskaņoti nav. Tomēr tiesību aktiem, 
ar kuriem reglamentē vieglo transportlīdzekļu reģistrāciju, arī turpmāk ir jāatbilst tā tvēruma 
robežām, kas ir noteikts saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību spēkā esošajiem 
principiem. Tā piemēram, Itālijas Ceļu kodeksa 93. panta 1.a punktam ir jāatbilst 
nepieciešamības un proporcionalitātes principam.

Komisija apņēmās sekot Itālijas tiesību aktu attīstībai un ar Itālijas iestādēm sāka diskusiju. 

Ar Covid-19 pandēmiju saistītie pasākumi diemžēl pozitīvās diskusijas un turpmākās darbības, 
kas ir vērstas uz apmierinošu risinājumu, palēnināja.

Turklāt diskusijas laikā — 2020. gada 19. jūnijā — Eiropas Savienības Tiesā tika iesniegts 
lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu par Itālijas Ceļu kodeksa 93. panta 1.a punkta atbilstību 
ES tiesībām (lieta C-274/20).

Secinājums

Ņemot vērā to, ka tiesību akta normas, kas ir šā lūgumraksta priekšmets, tagad tiek apstrīdētas 
Eiropas Savienības Tiesā, Komisija uzskata par labāku sagaidīt, līdz šajā lietā tiks pieņemts 
spriedums.


