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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0128/2011, adresată de Klaus Zeitler, de cetățenie germană, 
privind o chestiune transfrontalieră între Germania și Franța, cu privire la 
înmatricularea unei remorci

1. Rezumatul petiției

Petiționarul a lucrat în Franța, însă a păstrat în condiții perfect legale înmatricularea 
autoturismului său în Germania. Cu toate acestea, în timpul șederii sale în Franța, acesta a 
cumpărat o remorcă, căreia i s-a acordat de la vânzător, în conformitate cu legislația franceză, 
aceeași plăcuță de înmatriculare ca și autoturismul. La întoarcerea în Germania, acesta a fost 
oprit de către poliția germană și amendat excesiv pentru „falsificarea plăcuțelor de 
înmatriculare”.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 18 mai 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 27 martie 2013

Vehiculele trebuie înmatriculate în statul membru în care se află domiciliul stabil1. Articolul 7 
din Directiva 83/182/CEE2 și articolul 6 din Directiva 83/183/CEE3 (2) prevăd norme precise 
privind determinarea domiciliului stabil, prin obligația de a locui mai mult de 185 de zile pe 
                                               
1 Hotărârea Curții de Justiție din 21 martie 2002, Cura Anlagen GmbH/Auto Service Leasing GmbH (ASL), 
cauza C-451/99, Rec., 2002, p. I-03193 http://curia.europa.eu/en/content/juris/index.htm)
2 Directiva Consiliului 83/182/CE privind scutirile de taxă în interiorul Comunității pentru anumite mijloace de 
transport importate temporar dintr-un stat membru în altul. (JO L 105, 23.4.1983, p. 59).
3 Directiva 83/183/CEE a Consiliului din 28 martie 1983 privind scutirile de taxe aplicabile importurilor 
permanente de bunuri personale ale persoanelor fizice dintr-un stat membru (JO L 105, 23.4.1983, p. 64).
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an într-un anumit loc.
Toate vehiculele și remorcile care fac obiectul omologării în temeiul Directivei 
2007/46/CE1 trebuie să poarte o plăcuță regulamentară în conformitate cu 
Directiva 76/114/CE2 care indică, printre altele, numărul de identificare al vehiculului, 
masa maximă tehnic admisibilă și masa maximă admisibilă prevăzută pe fiecare axă.
Cerințele privind înmatricularea anumitor categorii de vehicule nu sunt reglementate de 
legislația Uniunii. În timp ce remorcile cu o viteză admisă mai mare de 25 km/h trebuie 
înmatriculate în conformitate cu legislația germană, remorcile mici pentru autoturisme 
nu fac obiectul înmatriculării în temeiul legislației franceze. În plus, legislația germană 
prevede că plăcuțele de înmatriculare sunt considerate ca fiind documente oficiale.
De asemenea, Comisia ar dori să răspundă problemelor specifice prezentate de 
petiționar.
- Atunci când circulă în UE, cetățenii se confruntă cu dificultăți în a obține informații, în 
special atunci când este vorba despre lucruri care afectează ambele țări. Nimeni nu se 
simte responsabil și nimeni nu vrea să își asume cu adevărat responsabilitatea:
Comisia furnizează pe site-ul său http://europa.eu/youreurope/index.htm informații 
pentru cetățeni și întreprinderi cu privire la cerințele pentru reînmatricularea unui 
vehicul la deplasarea dintr-un stat membru în altul.
- Există țări ale UE în care vehiculele sunt tratate, în ceea ce privește înmatricularea, 
diferit de Germania. Dar oricine intră în Germania în calitate de cetățean german este 
pasibil de urmărire în justiție:
Legislația europeană nu reglementează cerințele pentru înmatricularea anumitor 
categorii de vehicule (de exemplu, remorci ușoare), acest lucru fiind în continuare 
competența statelor membre individuale. Cetățenii care încalcă această legislație 
națională fac, de obicei, obiectul urmării în justiție.
- Există documente de înmatriculare eliberate în Franța care nu sunt recunoscute de 
Germania:
Întrucât remorca în discuție în acest caz nu a făcut obiectul unei înmatriculări în 
Franța, nu a fost eliberat niciun document oficial francez de înmatriculare. Numai 
documentele de înmatriculare eliberate de autoritățile franceze în conformitate cu 
Directiva 1999/37/CE3 trebuie recunoscute reciproc de către alte state membre.
- În Germania ai nevoie de o plăcuță regulamentară UE, în timp ce în Franța acest lucru 
nu se aplică:
Plăcuțele regulamentare, în conformitate cu Directiva 76/114/CEE, sunt obligatorii 
pentru toate vehiculele și remorcile acestora care fac obiectul omologării în temeiul 
Directivei 2007/46/CE.
- Mutarea din străinătate în Germania este complicată de autorități:
Sarcina administrativă, astfel cum declară petiționarul, pentru omologarea individuală 
(~10 minute și o taxă de 120 de euro) nu pare să fie disproporțională.

                                               
1 (JO L 263, 9.10.2007, p.1).
2 (JO L 24, 30.1.1976, p. 1).
3 Directiva 1999/37/CE a Consiliului din 29 aprilie 1999 privind documentele de înmatriculare pentru vehicule, 
 JO L 138, 1.6.1999, pp. 57-65.


