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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0128/2011 af Klaus Zeitler, tysk statsborger, om et 
grænseoverskridende problem mellem Tyskland og Frankrig vedrørende 
registrering af en trailer

1. Sammendrag

Andrageren arbejdede i Frankrig, men bibeholdt sin tyske indregistrering af bilen – helt 
lovligt. Men han købte en trailer i Frankrig, som i henhold til franske regler fik samme 
nummerplader som bilen, der blev leveret af forhandleren. Ved tilbagekomsten til Tyskland 
blev han standset af politiet og blev helt ude af proportioner idømt en bøde for "forfalskning 
af nummerplader".

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 18. maj 2011). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 27 marts 2013

Køretøjer skal registreres i den medlemsstat, hvor ejeren har permanent opholdstilladelse1. 
Artikel 7 i direktiv 83/182/EØF2 og artikel 6 i direktiv 83/183/EØF3 (2) opstiller præcise 
regler til bestemmelse bopæl, idet de fastslår, at man skal opholde sig mere end 185 dage om 
                                               
1 Domstolens dom af 21. marts 2002, Cura Anlagen GmbH mod Auto Service Leasing GmbH 
(ASL), sag C-451/99, sml. 2002, s. I-03193 http://curia.europa.eu/en/content/juris/index.htm)
2 Rådets direktiv 83/182/EØF om afgiftsfritagelse inden for Fællesskabet ved midlertidig 
indførsel af visse transportmidler (83/182/EØF) (AFT L 105 af 23.4.1983, s. 59).
3 Rådets direktiv 83/183/EØF om afgiftsfritagelse ved privatpersoners endelige indførsel af 
personlige ejendele fra en medlemsstat (EFT L 105 af 23.4.1983, s. 64).
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året et givet sted.
Alle køretøjer og påhængskøretøjer, der er underlagt godkendelse i henhold til direktiv 
2007/46/EF1, skal bære en lovbestemt plade i overensstemmelse med direktiv 76/114/EC2, der 
viser bl.a. køretøjets identifikationsnummer, den maksimalt tilladte totalmasse og den 
maksimale tilladte, masse for hver aksel.
Kravene om at registrere visse kategorier køretøjer er ikke omfattet af EU-lovgivningen.  
Mens anhængere med en tilladt hastighed på mere end 25 km/t skal registreres i henhold til 
tysk ret, er små trailere til personbiler ikke registreringspligtige i henhold til fransk 
lovgivning. Desuden betragtes nummerplader i henhold til tysk lovgivning som officielle 
dokumenter.
Kommissionen vil også gerne svare på de konkrete spørgsmål, andrageren stiller.
- Når man flytter inden for EU, er det svært for borgerne at få nogle oplysninger, især når det 
gælder ting, der påvirker begge lande. Ingen føler sig ansvarlig og ønsker virkelig at tage 
ansvar: 
Kommissionen tilbyder på sin hjemmeside http://europa.eu/youreurope/index.htm information 
til borgere og virksomheder om kravene til omregistrering af køretøjer, når man flytter fra en 
medlemsstat til en anden.
- Der er EU-lande, hvor køretøjerne behandles anderledes med hensyn til registrering end i 
Tyskland. Men hvis man er tysker og kører ind i Tyskland, kan man blive retsforfulgt:
EU-lovgivningen dækker ikke kravene om registrering af visse kategorier køretøjer (f.eks 
lette trailere), som fortsat er et anliggende for de enkelte medlemsstater. Borgere, der 
overtræder en sådan national lovgivning, kan normalt retsforfølges.
- Visse franske registreringspapirer er ikke er anerkendt i Tyskland:
Eftersom den omhandlede trailer i den foreliggende sag ikke har været genstand for 
registrering i Frankrig, er der ikke udstedt nogen officiel fransk registreringsattest. Kun 
registreringsdokumenter udstedt af franske myndigheder i overensstemmelse med direktiv 
1999/37/EF3 skal gensidigt anerkendes af andre medlemsstater.
- I Tyskland skal man have en lovpligtig EU-plade, men ikke i Frankrig:
Lovpligtige nummerplader i overensstemmelse med direktiv 76/114/EØF er obligatoriske for 
alle køretøjer og påhængskøretøjer, der skal godkendes i henhold til direktiv 2007/46/EF.
- Flytning til Tyskland fra udlandet kompliceres af myndighederne:
Den administrative byrde for andrageren i forbindelse med den enkelte godkendelse (ca. 10 
minutter og et gebyr på € 120) synes ikke at være uforholdsmæssig stor.

                                               
1 EUT L 263 af 9.10.2007, s. 1.
2 EFT L 24 af 30.01.1976, s. 1.
3 Rådets direktiv 1999/37/EF af 29. april 1999 om registreringsdokumenter for motorkøretøjer. 
 EFT L 138 af 1.6.1999, s. 57-65.


