
CM\931884HU.doc PE508.080v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

EURÓPAI PARLAMENT 2009 - 2014

Petíciós Bizottság

27.3.2013

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: Klaus Zeitler német állampolgár által benyújtott 0128/2011. számú petíció 
egy pótkocsi nyilvántartásba vételével kapcsolatos, Németország és 
Franciaország közötti határokon átnyúló problémáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója Franciaországban vállalt munkát, de – teljesen törvényesen –
személygépkocsija továbbra is német nyilvántartásban maradt. Franciaországi tartózkodása 
során azonban vásárolt egy pótkocsit, amelynek a kiskereskedő a francia jogszabályok 
értelmében a személygépkocsival megegyező rendszámot adott. Németországba való 
visszatérésekor megállította a német rendőrség, és „rendszámtábla hamisítása” miatt 
aránytalanul magas büntetést szabott ki rá.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. május 18. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. március 27.

„A gépjárműveket az állandó lakhely szerinti tagállamban kell nyilvántartásba venni1. A 
83/182/EGK2 irányelv 7. cikke, valamint a 83/183/EGK1 irányelv 6. cikke pontos szabályokat 

                                               
1 A Bíróság 2002. március 21-i ítélete a Cura Anlagen GmbH kontra Auto Service Leasing GmbH (ASL), 
451/99 sz. ügyben, ECR 2002, I-03193. o. http://curia.europa.eu/en/content/juris/index.htm)
2 A Tanács 83/182/EGK irányelve egyes szállítóeszközök valamely tagállamba egy másik tagállamból történő 
ideiglenes behozatalának Közösségen belüli adómentességéről. (HL L 105., 1983.4.23., 59. o.).
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ír elő a szokásos lakhely megállapítása tekintetében (egy adott helyen kell élni évente több 
mint 185 napot)
A 2007/46/EK2 irányelv szerint jóváhagyás tárgyát képező valamennyi gépjárművön és azok 
utánfutóin a 76/114/EK3 irányelvvel összhangban hatóságilag előírt táblát kell elhelyezni, 
amely többek között feltünteti a jármű azonosító számát, legnagyobb megengedett terhelt 
tömegét és a tengelyein megengedett legnagyobb terhelést.
Bizonyos kategóriájú gépjárművek esetében az EU jogszabályozása nem terjed ki a 
nyilvántartásba vételre vonatkozó követelményekre. A német jogszabályok nyilvántartásba 
vételi kötelezettséget írnak elő a 25 km/óra (vagy ennél nagyobb) megengedett sebességgel 
vontatható utánfutók/könnyű pótkocsik esetében, ugyanakkor azonban a francia 
jogszabályozás a személyautók által vontatott kisebb utánfutókat nem vonja nyilvántartásba 
vételi kötelezettség alá.  Ezen túlmenően, a német jogszabályok úgy rendelkeznek, hogy a 
rendszámtáblákat hivatalos dokumentumoknak kell tekinteni.
A Bizottság ezen kívül az alábbiak szerint kíván válaszolni a petíció benyújtója által felvetett 
konkrét kérdésekre.
– Ha a polgárok az EU-n belül más tagállamba költöznek, nehéz tájékozódniuk, főként olyan 
kérdésekben, amelyeket mindkét országot érintik. Senki sem érzi magát illetékesnek, és senki 
sem vállal igazán felelősséget. 
A Bizottság a saját honlapján – http://europa.eu/youreurope/index.htm – tájékoztatást nyújt a 
polgárok és az üzletemberek számára a gépjárművek újbóli nyilvántartásba vételére 
vonatkozó előírásokról abban az esetben, ha az egyik tagállamból a másikba költöznek.
– Vannak olyan uniós tagállamok, amelyekben a gépjárműveket a nyilvántartásba vétel 
tekintetében másképpen kezelik, mint Németországban. De ha valaki német, és úgy lép be 
Németországba, akkor megbüntethetik:
Az uniós jogszabályozás nem ír elő rendelkezéseket bizonyos kategóriájú járművekre (például 
a könnyű pótkocsikra sem), amelyek esetében továbbra is az egyes tagállamok illetékesek. A 
vonatkozó nemzeti jogszabályokat megsértő polgárok általában büntetésre számíthatnak.
– Vannak olyan, Franciaországban kiállított, a nyilvántartásba vételére vonatkozó iratok, 
amelyeket Németországban nem fogadnak el:
Mivel a szóban forgó esetben a pótkocsi nem képezte Franciaországban nyilvántartásba vétel 
tárgyát, a nyilvántartásba vételre vonatkozóan semmilyen hivatalos francia okirat nem került 
kiállításra. Kizárólag azokat a nyilvántartásba vételi okmányokat kell a többi tagállamban a 
kölcsönösség elve alapján elismerni, amelyeket a francia hatóságok az 1999/37/EK4

irányelvvel összhangban bocsátottak ki.
– Németországban kötelező kitenni a hatóságilag előírt táblát, míg Franciaországban nem:
A 2007/46/EK irányelv szerint jóváhagyás tárgyát képező valamennyi gépjárművön és azok 
utánfutóin a 76/114/EK irányelvvel összhangban hatóságilag előírt táblát kell elhelyezni.
– A hatóságok bonyolulttá teszik, hogy valaki Németországba költözhessen:
A petíció benyújtója által említett igazgatási terhek (mintegy 10 perc és 120 euró díj) nem 
tűnnek aránytalannak.”

                                                                                                                                                  
1 A Tanács 1983. március 28-i 83/183/EGK irányelve a magánszemélyek személyes tulajdonának valamely 
tagállamból történő végleges behozatalára alkalmazandó adómentességekről (HL L 105., 1983.4.23., 64. o.)
2 (HL L 263., 2007.10.9., 1. o.)
3 (HL L 24., 1976.1.30., 1. o.)
4 A Tanács 1999. április 29-i 1999/37/EK irányelve a járművek nyilvántartásba vételéhez kapcsolódó okmányokról, 
 HL L 138., 1999.6.1., 57-65. o.


