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Комисия по петиции

27.3.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0128/2011, внесена от Клаус Цайтлер, с германско гражданство, 
относно трансграничен проблем между Германия и Франция, свързан с 
регистрирането на ремарке

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията е работил във Франция, но е запазил германската регистрация 
на автомобила си – абсолютно законно. Докато е бил във Франция обаче той купил 
ремарке, което съгласно френските закони получило от търговеца същия 
регистрационен номер като колата. На връщане към Германия, бил спрян от полицията 
и санкциониран извън всякакви норми за „фалшифициране на регистрационните 
номера“.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 18 май 2011 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 202, параграф 6 от правилника).

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

Превозните средства трябва да бъдат регистрирани в държавата членка на постоянно 
пребиваване1. Член 7 от Директива 83/182/ЕИО2 и член 6 от Директива 83/183/EИО3

                                               
1 Решение на Съда на Европейския съюз от 21 март 2002 г. по дело Cura Anlagen GmbH срещу Auto 

Service Leasing GmbH (ASL), дело C-451/99, Сборник практика на Съда, 2002 г., стр. I-03193, 
http://curia.europa.eu/en/content/juris/index.htm)

2 Директива 83/182/ЕИО на Съвета от 28 март 1983 г. за освобождаване от данъчно облагане в 
Общността при временен внос на някои превозни средства от една държава-членка в друга (ОВ L 105, 
23.4.1983 г., стр. 59).

3 Директива 83/183/ЕИО на Съвета от 28 март 1983 г. за освобождаване от данъци, приложимо по 
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определят точни правила за определяне на обичайното местопребиваване с изискването 
на дадено място лицето да пребивава повече от 185 дни всяка година.
Всички превозни средства и техните ремаркета, подлежащи на типово одобрение 
по Директива 2007/46/EО1, трябва да бъдат снабдени със задължителна табела 
съгласно Директива 76/114/EC2, която показва, наред с другото, 
идентификационния номер на превозното средство, максималната стойност на 
максимално допустимата маса на превозното средство в натоварено състояние и 
максимално допустимата пътна маса за всяка ос.
Изискванията за регистрация на определени категории превозни средства не са 
обхванати от законодателството на ЕС. Въпреки че ремаркетата с допустима 
скорост от повече от 25 км/ч трябва да бъдат регистрирани съгласно германското 
законодателство, малките ремаркета за леки автомобили не подлежат на 
регистрация съгласно френското законодателство. Освен това съгласно 
германското законодателство регистрационните табели се считат за официални 
документи.
Комисията също така би желала да отговори на конкретните въпроси, повдигнати 
от вносителя на петицията.
- При пътуване на територията на ЕС за гражданите е трудно да получават 
някои видове информация, по-конкретно когато става въпрос за неща, които 
засягат и двете държави. Никой не се чувства отговорен и не желае настина да 
поеме отговорност. 
На своята интернет страница http://europa.eu/youreurope/index.htm Комисията 
предлага информация за гражданите и предприятията относно изискванията за 
пререгистрация на превозни средства при преместване от една държава членка в 
друга.
- В редица държави – членки на ЕС, по отношение на регистрацията превозните 
средства се третират различно в сравнение с Германия. Но всеки германски 
гражданин, влизащ на германска територия, подлежи на наказателно 
преследване:
законодателството на ЕС не обхваща изискванията за регистрация на определени 
категории превозни средства (напр. лекотоварни ремаркета), което се решава от 
отделните държави членки. Гражданите, нарушаващи това национално 
законодателство, обикновено подлежат на наказателно преследване.
- Съществуват френски регистрационни документи, които не се признават в 
Германия:
Тъй като въпросното ремарке, за което става дума в  настоящия случай, не е 
подлежало на регистрация във Франция, за него не е издаден официален френски 
документ за регистрация. Единствено регистрационни документи, издадени от 
френските органи в  съответствие с Директива 1999/37/EО3, трябва да бъдат 
задължително взаимно признавани от други държави членки.
- В Германия е необходима задължителна регистрационна табела на ЕС, докато 

                                                                                                                                                  
отношение на вноса на лично имущество на физически лица от държава-членка (ОВ L 105, 
23.4.1983 г.,стр. 64).

1 (ОВ L 263, 9.10.2007 г., стр. 1).
2 (OВ L 24, 30.1.1976 г., стр. 1)
3 Директива 1999/37/ЕО на Съвета от 29 април 1999 година относно документите за регистрация на 

превозни средства 
OВ L 138, 1.6.1999 г., стр. 57-65
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във Франция тя не е необходима:
Задължителните (предвидените от закона) табели в  съответствие с Директива 
76/114/EИО са задължителни за всички превозни средства и техните ремаркета, 
подлежащи на типово одобрение съгласно Директива 2007/46/EО.
- Преместването в Германия от чужбина се усложнява от германските органи:
Административната тежест, както е обявена от вносителя на петицията за 
индивидуалното типово одобрение (~10 минути и такса от 120 евро) не изглежда 
несъразмерна.


