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1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων περιγράφει ότι αγόρασε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο στη Γαλλία και 
επρόκειτο να το μεταφέρει οδικώς στην Πολωνία μέσω Γερμανίας. Κατά τη μεταβίβαση του 
αυτοκινήτου είχε λάβει τα προβλεπόμενα από τον νόμο έγγραφα για την έξοδο του οχήματος 
από τη χώρα, τα οποία, όπως και οι πινακίδες κυκλοφορίας, είχαν ισχύ 30 ημερών. Στο 
πλαίσιο ελέγχου της τροχαίας, ωστόσο, τον σταμάτησε η γερμανική αστυνομία, η οποία τον 
ενημέρωσε ότι τα έγγραφα του οχήματος δεν ήταν έγκυρα και ότι δεν είχε δικαίωμα να το 
οδηγεί, με αποτέλεσμα να κατασχεθεί προσωρινά το αυτοκίνητο από την αστυνομία. Ο 
αναφέρων, ο οποίος διατείνεται ότι τα γαλλικά έγγραφα είναι ορθά και ότι έχουν εκδοθεί 
βάσει των κανόνων που ισχύουν στην ΕΕ, και ότι η γερμανική αστυνομία βαρύνεται με 
ελλιπή γνώση αυτών των κανόνων, ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ερευνήσει την 
υπόθεση.

2. Παραδεκτό

Κρίθηκε παραδεκτή στις 26 Απριλίου 2011. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει πληροφορίες 
σύμφωνα με το άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού.

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 27 Ιουνίου 2012

Η αναφορά συνοδεύεται από αντίγραφα των εκθέσεων με ημερομηνία 17.12.2010 σχετικά με 
την πληρωμή χρηματικών ποσών για διοικητικές κυρώσεις λόγω της χρήσης μη 
καταχωρημένων οχημάτων, την κατάσχεση ενός ημιρυμουλκούμενου φορτηγού με γαλλικό 
αριθμό κυκλοφορίας 434AVE44, και από ένα αντίγραφο βεβαίωσης με ημερομηνία 
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15.06.2010 εκδοθείσας από τις γαλλικές αρχές (υπηρεσία ελέγχου πωλήσεων στη Λυών), 
σχετικά με την αντικατάσταση συνήθους καταχώρισης από προσωρινή καταχώριση για έξοδο 
φορτηγού με γαλλικό αριθμό κυκλοφορίας 396 ADE 38.

Προκειμένου να εκτιμήσει ορθά την κατάσταση, η Επιτροπή ζήτησε από τον αναφέροντα 
επιπλέον στοιχεία σχετικά με τον τύπο των πινακίδων κυκλοφορίας που συνδέονταν με τα εν 
λόγω οχήματα (συνήθεις ή προσωρινές γαλλικές πινακίδες), εάν τα οχήματα έχουν διαγραφεί 
από το μητρώο στη Γαλλία και εάν τα οχήματα έχουν καταχωρισθεί προσωρινά (καταχώριση 
ενόψει εξόδου).

Ο αναφέρων προσκόμισε αντίγραφο ενός fax με ημερομηνία 23. 11. 2010, το οποίο δείχνει τα 
πιστοποιητικά παλαιάς κυκλοφορίας που είχαν εκδοθεί στο όνομα του προηγούμενου 
ιδιοκτήτη και τα τιμολόγια αγοράς των οικείων οχημάτων. Δε δόθηκαν πληροφορίες που να 
αφορούν προσωρινή κυκλοφορία των οχημάτων που προορίζονται για εξαγωγή.

Η οδηγία 1999/37/ΕΚ σχετικά με τα έγγραφα κυκλοφορίας οχημάτων1  υποχρεώνει τα κράτη 
μέλη να εκδίδουν άδειες κυκλοφορίας για τα οχήματα που υπόκεινται σε έκδοση άδειας 
κυκλοφορίας. Τα έγγραφα που προσκόμισε ο αναφέρων δεν αποδεικνύουν ότι βρισκόταν 
στην κατοχή έγκυρων εγγράφων κυκλοφορίας τη στιγμή που εκδόθηκε το πρόστιμο.

Συμπέρασμα 
Βάσει των εγγράφων που απέστειλε ο αναφέρων στην Επιτροπή, από κανένα στοιχείο δεν 
μπορεί να συναχθεί ότι οι ενέργειες των γερμανικών αστυνομικών αρχών αντιβαίνουν στη 
νομοθεσία της ΕΕ.

                                               
1 ΕΕ L 138 της 1.6.1999, σ. 57.


