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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

27.6.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0049/2011 Петиция 0049/2011, внесена от Dariusz Pawlicki, с 
полско гражданство, относно неговите проблеми с германската полиция 

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията обяснява, че след покупката на автомобил втора употреба във 
Франция, той е възнамерявал да шофира превозното средство до Полша през Германия. 
При придобиването на превозното средство той е получил всички предвидени от закона 
документи за износ, които заедно с регистрационния номер са били валидни за период 
от 30 дни. Въпреки това той е бил спрян по пътя от германската полиция за проверка и 
е бил информиран, че документите на превозното средство са невалидни и че той няма 
право да шофира с него. След това полицията временно е конфискувала превозното 
средство. Вносителят на петицията, който твърди, че френските документи са изрядни 
и са били изготвени съгласно приложимите правила на ЕС и обвинява германската 
полиция в липса на информираност относно тези документи, следователно призовава 
Европейския парламент да разследва въпроса.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 26 април 2011 г.  Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 27 юни 2012 г.

Молбата се придружава от копия от докладите от 17.12.2010 г. относно плащанията на 
депозити за административни наказания, свързани с използването на нерегистрирани 
превозни средства, относно конфискацията на камион с полуремарке с френски 
регистрационен №118EBW95 както и на полуремарке с френския регистрационен 
№434AVE44, както и копие от удостоверение от 15.6.2010 г., издадено от френските 
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органи от  на Commissariat aux ventes de Lyon, свързани със смяната на обикновена 
регистрация с временна регистрация за износ за товарен автомобил с френски 
регистрационен №396ADE38.

С цел да се направи правилна оценка на ситуацията Комисията поиска от вносителя 
допълнителни подробности, свързани с вида на регистрационните табели, които са 
били прикрепени към съответните превозни средства (оригинални или временни 
френски табели), дали превозните средства са били отрегистрирани във Франция и дали 
превозните средства са били временно регистрирани (регистрация за износ).

Ищецът е представила копие на факс от 23.11.2010 г., което показва старите 
удостоверения за регистрация, издадени на името на предишния притежател, както и 
фактурата за поръчка на въпросните превозни средства. Не е предоставена информация 
относно временна регистрация на превозните средства за целите на износа.

Директива 1999/37/EO на Съвета от 29 април 1999 година относно документите за 
регистрация на превозни средства1 изисква от държавите членки да издават 
сертификати за регистрация на превозните средства, които са предмет на регистрация. 
Документите, представени от вносителя не посочват никакви доказателства, че той е 
притежавал валидни регистрационни документи по времето, когато глобата е била 
наложена.

Заключение 
Въз основа на документацията, изпратена от вносителя на петицията до Комисията, не 
са установени доказателства, които да заключават, че германските полицейски органи 
са действали в противоречие със законодателството на ЕС.

                                               
1 ОВ L 138, 1.6.1999 г., стр.57.


