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susijusių tarpvalstybinių problemų, kurią pateikė Vokietijos pilietis 
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1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas dirbo Prancūzijoje, bet jo automobilis išliko registruotas Vokietijoje –
visiškai teisėtai. Tačiau jis Prancūzijoje nusipirko priekabą, prie kurios pagal Prancūzijos 
taisykles buvo pritvirtintas toks pat, kaip jo automobilio, pardavėjo pagamintas numeris.
Grįžęs į Vokietiją jis buvo sustabdytas Vokietijos policijos ir nubaustas už numerių klastojimą 
neproporcingai didele bauda.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2011 m. gegužės 18 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. kovo 27 d.

„Transporto priemonės turi būti registruojamos nuolatinėje gyvenamojoje valstybėje narėje1.
Direktyvos 83/182/EEB 7 straipsnyje2 ir Direktyvos 83/183/EEB 6 straipsnyje1 (2) nustatytos 

                                               
1 2002 m. kovo 21 d. Teisingumo Teismo sprendimas, Cura Anlagen GmbH prieš Auto 
Service Leasing GmbH (ASL), C-451/99, Rink. p. I-03193, 
http://curia.europa.eu/en/content/juris/index.htm.
2 Tarybos direktyva 83/182/EEB dėl tam tikrų transporto priemonių, laikinai importuojamų iš 
vienos valstybės narės į kitą, atleidimo nuo mokesčių Bendrijos teritorijoje. (OL L 105, 
1983 4 23, p. 59).
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tikslios taisyklės dėl įprastinės gyvenamosios vietos nustatymo (atitinkamoje vietoje asmuo 
turi gyventi daugiau kaip 185 dienas per metus).
Visos transporto priemonės ir jų priekabos, kurioms privalomas patvirtinimas pagal 
Direktyvą 2007/46/EB2, turi turėti Direktyvoje 76/114/EB3 nurodytas identifikavimo 
lenteles, kuriose būtų matomas, inter alia, transporto priemonės identifikavimo numeris, 
didžiausia leistina pakrautos transporto priemonės masė ir didžiausia leistina parengtos 
eksploatuoti transporto priemonės masė, tenkanti kiekvienai ašiai.
ES teisės aktuose nenustatyti tam tikrų kategorijų transporto priemonių registravimo 
reikalavimai. Priekabos, kurių leistinas greitis viršija 25 km/h, pagal Vokietijos teisės 
aktus turi būti registruojamos, o mažų lengvųjų automobilių priekabų pagal 
Prancūzijos teisės aktus neprivaloma registruoti. Be to, Vokietijos teisės aktuose 
nustatyta, kad registracinių numerių ženklai laikomi oficialiais dokumentais.
Komisija taip pat norėtų atsakyti į peticijos pateikėjo keliamus konkrečius klausimus.
– Europos Sąjungoje judantiems piliečiams sunku gauti tam tikros informacijos, ypač 
susijusios su abiem šalims aktualiais klausimais. Niekas nesijaučia atsakingas ir visiškai 
nenori prisiimti atsakomybės.
Komisija siūlo apsilankyti jos interneto svetainėje adresu 
http://europa.eu/youreurope/index.htm, kurioje pateikta piliečiams ir įmonėms skirta 
informacija apie transporto priemonių perregistravimo judant iš vienos valstybės narės 
į kitą reikalavimus.
– Yra ES šalių, kuriose registruojant transporto priemones taikomi kitokie reikalavimai nei 
Vokietijoje. Tačiau kai koks nors pilietis atvyksta į Vokietiją kaip Vokietijos gyventojas, jis 
patraukiamas baudžiamojon atsakomybėn.
ES teisės aktuose nenustatyti tam tikrų kategorijų transporto priemonių registravimo 
reikalavimai (pvz., mažų priekabų), todėl šiuo klausimu sprendimus priima atskiros 
valstybės narės. Tokius nacionalinės teisės aktus pažeidžiantys piliečiai paprastai 
patraukiami baudžiamojon atsakomybėn.
– Yra tam tikrų Prancūzijos registracijos dokumentų, kurie Vokietijoje nepripažįstami.
Kadangi šiuo atveju atitinkamos priekabos Prancūzijoje registruoti nereikėjo, neišduota 
jokių oficialių Prancūzijos registracijos dokumentų. Tik pagal Direktyvą 1999/37/EB4

Prancūzijos valdžios institucijų išduodami registracijos dokumentai turi būti 
abipusiškai pripažįstami kitų valstybių narių.
– Vokietijoje reikia turėti ES reikalavimus atitinkančias identifikavimo lenteles, o 
Prancūzijoje jų nereikalaujama.
Direktyvoje 76/114/EEB nurodytos identifikavimo lentelės yra privalomos visoms 
transporto priemonėms ir jų priekaboms, kurioms privalomas patvirtinimas pagal 
Direktyvą 2007/46/EB.
– Persikelti į Vokietiją iš kitų šalių yra sudėtinga dėl valdžios institucijų taikomų 
reikalavimų.
Peticijos pateikėjo nurodyta su individualiu patvirtinimu susijusi administracinė našta 
(trunka apie 10 minučių ir kainuoja 120 EUR) neatrodo neproporcinga.“
                                                                                                                                                  
1 Tarybos direktyva 83/183/EEB dėl mokesčių netaikymo asmeniniam turtui, kurį asmenys iš 
valstybės narės įsiveža visam laikui (OL L 105, 1983 4 23, p. 64).
2 (OL L 263, 2007 10 9, p. 1).
3 (OL L 24, 1976 1 30, p. 1).
4 1999 m. balandžio 29 d. Tarybos direktyva 1999/37/EB dėl transporto priemonių registracijos dokumentų.
OL L 138, 1999 6 1, p. 57–65.
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