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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0128/2011, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais Klaus 
Zeitler, par pārrobežu problēmu saistībā ar autopiekabes reģistrāciju Vācijā 
un Francijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs strādāja Francijā, taču saglabāja savas automašīnas reģistrāciju 
Vācijā, kas ir pilnīgi likumīgi. Uzturoties Francijā, viņš iegādājās autopiekabi, kurai saskaņā 
ar Francijas noteikumiem mazumtirgotājs izsniedza tādas pašas valsts reģistrācijas numura 
zīmes kā automašīnai. Atgriežoties Vācijā, viņu apturēja Vācijas policija un pilnīgi 
nepamatoti apsūdzēja „valsts reģistrācijas numura zīmju viltošanā”.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2011. gada 18. maijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 27. martā

Transportlīdzekļi ir jāreģistrē personas pastāvīgās dzīvesvietas dalībvalstī1. 
Direktīvas 83/182/EEK2 7. pantā un Direktīvas 83/183/EEK3 6. panta 2. punktā ir izklāstīti 
precīzi noteikumi pastāvīgās dzīvesvietas noteikšanai, proti, personai šajā vietā jāuzturas 

                                               
1 EK tiesas 2002. gada 21. marta spriedums lietā C-451/99 Cura Anlagen GmbH pret Auto Service Leasing 
GmbH (ASL), Recueil, I-03193. lpp. http://curia.europa.eu/en/content/juris/index.htm)
2 Padomes Direktīva 83/182/EEK par nodokļu atbrīvojumiem, ko Kopienā piemēro dažādu transportlīdzekļu 
pagaidu ievešanai no vienas dalībvalsts citā. (OV L 105, 23.4.1983., 59. lpp.)
3 Padomes Direktīva 83/183/EEK par atbrīvojumiem no nodokļiem, ko piemēro privātpersonu personīgo lietu 
galīgai ievešanai no dalībvalsts (OV L 105, 23.4.1983., 64. lpp).
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vismaz 185 dienas gada laikā.
Uz visiem transportlīdzekļiem un to autopiekabēm, kas jāapstiprina atbilstīgi 
Direktīvai 2007/46/EK1, jābūt obligātajai izgatavotāja plāksnītei saskaņā ar 
Direktīvu 76/114/EK2, kurā norādīts transportlīdzekļa identifikācijas numurs, 
transportlīdzekļa maksimāli atļautā pilnā masa un maksimāli atļautā pašmasa uz katru 
asi.
ES tiesību aktos nav ietvertas prasības reģistrēt konkrētu kategoriju transportlīdzekļus. 
Lai gan atbilstīgi Vācijas tiesību aktiem ir jāreģistrē autopiekabes, kuru atļautais 
ātrums pārsniedz 25 km/h, Francijas tiesību aktos nav ietverta prasība reģistrēt nelielas 
vieglo automobiļu piekabes. Turklāt Vācijas tiesību aktos ir noteikts, ka valsts 
reģistrācijas numura zīme ir uzskatāma par oficiālu dokumentu.
Komisija vēlas arī sniegt atbildes uz tiem konkrētajiem jautājumiem, kurus izvirzījis 
lūgumraksta iesniedzējs.
� Pārvietojoties ES teritorijā, iedzīvotājiem ir grūti iegūt zināma veida informāciju, jo īpaši 
jautājumos, kas skar abas valstis. Neviens neuzskata sevi par atbildīgu un negrib reāli 
uzņemties atbildību:
Savā tīmekļa vietnē http://europa.eu/youreurope/index.htm Komisija sniedz informāciju 
iedzīvotājiem un uzņēmumiem par prasībām transportlīdzekļa pārreģistrācijai, 
pārvietojoties no vienas dalībvalsts uz citu.
� Eiropas Savienībā ir valstis, kurās attiecībā uz transportlīdzekļu reģistrēšanu ir 
atšķirīgas prasības no tām, ko piemēro Vācijā. Taču visām personām, kuras kā Vācijas 
pilsoņi iebrauc Vācijā, ir jāizpilda šīs prasības:
Eiropas tiesību akti neietver prasības attiecībā uz konkrētu transportlīdzekļu kategoriju 
(piem., vieglo autopiekabju) reģistrēšanu, kas paliek atsevišķu dalībvalstu ziņā. Parasti 
pret personām, kas pārkāpj šādus valsts tiesību aktus, tiek izvirzīta apsūdzība.
� Šajā gadījumā ir Francijā izsniegti reģistrācijas dokumenti, kas Vācijā netiek atzīti:
Tā kā uz minēto autopiekabi Francijā neattiecas reģistrēšanas prasība, oficiāls Francijas 
reģistrācijas dokuments par to nav izsniegts. Citām dalībvalstīm savstarpēji ir jāatzīst 
tikai tie reģistrācijas dokumenti, ko Francijas iestādes ir izsniegušas saskaņā ar 
Direktīvu 1999/37/EK3.
� Vācijā ir nepieciešama ES obligātā izgatavotāja plāksnīte, bet Francijā tā nav 
nepieciešama:
Izgatavotāja plāksnītes saskaņā ar Direktīvu 76/114/EEK ir obligātas visiem 
transportlīdzekļiem un to autopiekabēm, ko apstiprina atbilstīgi Direktīvai 2007/46/EK.
� Iestādes sarežģī iebraukšanu Vācijā no ārvalstīm:
Nešķiet, ka administratīvais slogs, kuru norādījis lūgumraksta iesniedzējs (~10 minūtes 
un maksa EUR 120 apmērā), par atsevišķu apstiprināšanu būtu nesamērīgs.

                                               
1 OV L 263, 9.10.2007., 1. lpp.
2 OV L 24, 30.1.1976., 1. lpp.
3 Padomes 1999. gada 29. aprīļa Direktīva 1999/37/EK par transportlīdzekļu reģistrācijas dokumentiem,
 OV L 138, 1.6.1999., 57.–65. lpp.


