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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0128/2011, którą złożył Klaus Zeitler (Niemcy) w sprawie problemu o 
charakterze transgranicznym pomiędzy Niemcami i Francją odnośnie do 
rejestracji przyczepy

1. Streszczenie petycji

Składający petycję pracował we Francji, lecz twierdzi, że jego niemiecki samochód został 
zarejestrowany zgodnie z prawem. Podczas pobytu we Francji składający petycję kupił 
przyczepę, która zgodnie z przepisami francuskimi została opatrzona takimi samymi tablicami 
rejestracyjnymi co jego samochód, który został zakupiony od osoby prowadzącej handel 
detaliczny. Po powrocie do Niemiec składający petycję został zatrzymany przez niemiecką 
policję i nałożono na niego nieproporcjonalne sankcje za „fałszerstwo tablic rejestracyjnych”.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 18 maja 2011 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 27 marca 2013 r.

Pojazdy muszą być zarejestrowane w państwach członkowskich stałego zamieszkania1. 
Artykuł 7 dyrektywy 83/182/EWG2 i art. 6 dyrektywy 83/183/EWG3 określają dokładnie 

                                               
1 Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 21 marca 2002 r., Cura Anlagen GmbH przeciw Auto Service 
Leasing GmbH (ASL), sprawa C-451/99, Zb.Orz. 2002, s. I-03193 
http://curia.europa.eu/en/content/juris/index.htm)
2 Dyrektywa Rady 83/182/EWG w sprawie zwolnień podatkowych we Wspólnocie, dotyczących niektórych 
środków transportu czasowo wwożonych do jednego państwa członkowskiego z innego państwa 
członkowskiego. (Dz.U. L 105 z 23.4.1983, s. 59).
3 Dyrektywa Rady 83/183/EWG w sprawie zwolnień od podatku stosowanych do przywozu na stałe z 
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przepisy pozwalające na określenie miejsca stałego pobytu, a jest nim obowiązek 
przebywania w danym miejscu przeszło 185 dni w roku.
Wszystkie pojazdy oraz ich przyczepy podlegające homologacji na mocy dyrektywy 
2007/46/WE1 muszą być opatrzone tabliczką znamionowaną zgodnie z dyrektywą 
76/114/WE2, która wskazuje m.in. numer identyfikacyjny pojazdu, maksymalną dopuszczalną 
masę i maksymalną dopuszczalną masę na jedną oś.
Legislacja UE nie określa wymogów dotyczących rejestrowania pewnych kategorii pojazdów.  
Podczas gdy zgodnie z niemieckim prawem trzeba zarejestrować przyczepy o dopuszczalnej 
prędkości przekraczającej 25 km/godz., prawo francuskie nie wymaga rejestracji małych 
przyczep do samochodów pasażerskich. Ponadto legislacja niemiecka przewiduje, by tablice 
rejestracyjne nie były uznawane za oficjalne dokumenty.
Komisja pragnie odpowiedzieć również na konkretne pytania sformułowane przez osobę 
składającą petycję.
- Przemieszczając się po UE obywatelom trudno jest uzyskać informację, zwłaszcza jeśli 
sprawy dotyczą obu krajów. Nikt nie czuje się odpowiedzialny ani nie chce wziąć za nie 
odpowiedzialności: 
Na swej stronie internetowej http://europa.eu/youreurope/index.htm Komisja udziela 
obywatelom i przedsiębiorstwom informacji przeznaczonych na temat wymogów 
dotyczących przerejestrowywania pojazdów w przypadku przemieszczania się z jednego do 
drugiego państwa członkowskiego.
- Istnieją państwa UE, w których stosuje się inne zasady dotyczące rejestracji, niż w 
Niemczech. Ale kiedykolwiek Niemiec wjeżdża na obszar Niemiec podlega odpowiedzialności 
karnej:
Europejska legislacja nie określa wymogów dotyczących rejestrowania pewnych kategorii 
pojazdów (np. lekkich przyczep), co pozostaje w gestii poszczególnych państw 
członkowskich. Obywatele naruszający takie przepisy krajowe zwykle podlegają 
odpowiedzialności karnej.
- Francuskie dokumenty rejestracyjne nie są uznawane w Niemczech:
Skoro przyczepa stanowiąca przedmiot niniejszej sprawy nie podlega rejestracji we Francji, 
nie został wydany żaden oficjalny dokument rejestracyjny. Jedynie dokumenty rejestracyjne 
wydane przez francuskie organy zgodnie z dyrektywą 1999/73/WE3 muszą być wzajemnie 
uznawane przez inne państwa członkowskie. 
- W Niemczech trzeba posiadać unijną tabliczkę znamionową, podczas gdy we Francji - nie:
Obowiązek opatrzenia tabliczką znamionowaną zgodnie z dyrektywą 76/114/EWG dotyczy 
wszystkich pojazdów i ich przyczep, które podlegają homologacji na mocy dyrektywy 
2007/46/WE.
- Władze utrudniają przemieszczanie się do Niemiec z zagranicy:
Obciążenie administracyjne dotyczące indywidualnej homologacji (+/- 10 minut i opłata w 
wys. 120 EUR), które opisał składający petycję, nie wydaje się nieproporcjonalne.

                                                                                                                                                  
państw członkowskich majątku prywatnego osób fizycznych (Dz. U. L 105 z 23.4.1983, s. 64).
1 (Dz.U. L 263 z 9.10.2007, s. 1)
2 (Dz.U. L 24 z 30.1.1976, s. 1)
3 Dyrektywa Rady 1999/37/WE z dnia 29 kwietnia 1999 r. w sprawie dokumentów rejestracyjnych pojazdów, 
 Dz.U. L 138 z 1.6.1999, s. 57-65


