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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0049/2011 af Dariusz Pawlicki, polsk statsborger, om hans 
problemer med det tyske politi 

1. Sammendrag

Andrageren forklarer, at han efter at have købt en brugt bil i Frankrig, havde til hensigt at køre 
denne til Polen via Tyskland. Ved overtagelsen af bilen havde han modtaget de lovpligtige 
udførselspapirer, der, ligesom nummerpladen, var gyldige i 30 dage. L forbindelse med en 
vejkontrol blev ham imidlertid tilbageholdt af det tyske politi, som meddelte ham, at bilens 
papirer var ugyldige, og at han ikke havde ret til at køre i den. Bilen blev derpå opmagasineret 
midlertidigt hos politiet. Andrageren, der hævder, at de franske papirer er korrekte og 
udarbejdet på grundlag af de i EU gældende regler, og at det tyske politi har gjort sig skyldige 
i manglende kendskab til disse, anmoder derfor Europa-Parlamentet om at tage sagen op.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 26. april 2011). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 27. juni 2012.

Andragendet er ledsaget af kopier af rapporter dateret den 17. 12. 2010 om betaling af et 
depositum for administrative bøder for anvendelse af et ikke-indregistreret køretøj, om 
konfiskeringen af en sættevognstrækker med fransk nummerplade 118EBW95 og en 
sættevogn med fransk nummerplade 434AVE44 og en kopi at en attest dateret den 15. 06. 
2010 fra de franske myndigheder, bilsalgskommissariatet i Lyon, om udskiftning af den 
normale indregistrering med en midlertidig indregistrering til eksport af en lastvogn med 
registreringsnummer 396ADE38.
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For at kunne foretage en korrekt vurdering af situationen har Kommissionen anmodet 
andrageren om yderligere oplysninger om, hvilken form for nummerplader, der var placeret 
på det pågældende køretøj (de oprindelige eller de midlertidige franske nummerplader), om 
køretøjer var blevet afmeldt i Frankrig, og om køretøjer var midlertidigt indregistreret 
(indregistreret til eksport).

Andrageren har fremsendt en kopi af en fax dateret den 23. 11. 2010, som viser det gamle 
indregistreringsbevis, som blev udstedt i den tidligere ejes navn, og fakturaen for købet af det 
pågældende køretøj. Der er ikke blevet fremsendt oplysninger om midlertidig indregistrering 
af køretøjer med henblik på eksport.

Direktiv 1999/37/EF om registreringsdokumenter for motorkøretøjer bestemmer, at 
medlemsstaterne skal udstede registreringsdokumenter for køretøjer, som skal registreres. De 
dokumenter, som andrageren har fremsendt, viser ikke, at han ville have været i besiddelse af 
gyldige registreringsdokumenter på det tidspunkt, hvor bøden blev udstedt.

Konklusion 
På grundlag af de dokumenter, som andrageren har indsendt, er der ingen grund til at 
konkludere, at de tyske myndigheder handlede i modstrid med EU-lovgivningen.


