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Tárgy: Dariusz Pawlicki lengyel állampolgár által benyújtott 0049/2011. számú 
petíció a német rendőrséggel kapcsolatos problémáiról 

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kifejti, hogy Franciaországban vásárolt egy használt autót, amit ezután 
Németországon keresztül Lengyelországba akart vinni. Az autó átvételekor megkapta a 
kötelező kiviteli dokumentumokat, amelyek a rendszámtáblához hasonlóan 30 napig voltak 
érvényesek. Egy közúti ellenőrzés során azonban a német rendőrség lefoglalta az autót, és 
arról tájékoztatta a petíció benyújtóját, hogy az autó papírjai érvénytelenek, és a petíció 
benyújtójának nincs joga vezetni azt. Az autót ezután átmenetileg a rendőrségen helyezték el. 
A petíció benyújtója állítja, hogy a francia okmányok helyesek voltak és az Európai Unióban 
hatályos szabályok alapján állították ki őket, és a német rendőrség hibázott, mert nem ismerte 
ezeket az okmányokat. Ügyében az Európai Parlament intézkedését kéri.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. április 26. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. június 27.

A petícióhoz csatolták a be nem jegyzett járművek használatához kapcsolódó közigazgatási 
büntetések biztosítékának megfizetéséről, a 118EBW95 francia rendszámú nyerges pótkocsis 
kamion, valamint a 434AVE44 francia rendszámú nyerges pótkocsi lefoglalásáról szóló 2010. 
december 17-i jelentések másolatait. Csatolták továbbá a francia hatóságok (Commissariat 
aux ventes de Lyon) által 2010. június 15-én kiállított tanúsítvány másolatát, mely a 
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396ADE38 francia rendszámú teherautó kivitelére vonatkozóan a rendes nyilvántartásba vétel 
ideiglenes nyilvántartásba vétellel történő helyettesítésére vonatkozik.

Annak érdekében, hogy a helyzetet megfelelően lehessen értékelni, a Bizottság további 
információkat kért a petíció benyújtójától a szóban forgó járművek rendszámtábláinak 
(eredeti vagy ideiglenes francia reklámtáblák) típusára vonatkozóan, azért, hogy eldönthessék, 
a járműveket törölték-e a nyilvántartásból Franciaországban, és hogy a járműveket ideiglenes 
nyilvántartásba (kivitel céljából történő nyilvántartásba vétel) vették-e.

A petíció benyújtója már korábban benyújtotta egy 2010. november 23-i dátumú fax 
másolatát, mellyel bemutatta az előző tulajdonos nevére kiállított régi forgalmi engedélyt, 
valamint az érintett járművek vásárlásáról szóló számlákat. A gépjárművek kiviteli célú, 
ideiglenes nyilvántartásba vételére vonatkozóan nem érkezett kellő bizonyíték.
A járművek nyilvántartásba vételéhez kapcsolódó okmányokról szóló 1999/37/EK irányelv1

előírja, hogy a tagállamok azokra a járművekre adhatnak ki forgalmi engedélyt, amelyek 
nyilvántartásba vétele kötelező. A petíció benyújtója által benyújtott dokumentumok nem 
bizonyítják, hogy a kérelmező érvényes regisztrációs dokumentumok birtokosa lett volna 
akkor, mikor kiszabták rá a bírságot.

Összegzés 
A petíció benyújtója által a Bizottság részére elküldött dokumentumok alapján semmilyen 
bizonyíték nincs arra, hogy a német rendőri hatóságok az Európai Unió jogszabályaival 
ellentétesen jártak volna el.

                                               
1 HL L 138., 1999.6.1., 57. o.


