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Temats: Lūgumraksts Nr. 0049/2011, ko iesniedza Polijas valstspiederīgais Dariusz 
Pawlicki, par viņa problēmām ar Vācijas policiju

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs skaidro, ka, nopircis Francijā lietotu transportlīdzekli, viņš vēlējas ar 
to caur Vāciju doties uz Poliju. Pērkot transportlīdzekli, viņš saņēma tiesību aktos paredzētos 
izvešanas dokumentus, kas kopā ar numura zīmi bija derīgi 30 dienas. Taču Vācijas policija 
viņu aizturēja pārbaudē uz ceļa un paziņoja, ka transportlīdzekļa dokumenti ir nederīgi un ka 
viņam nav tiesību ar to braukt. Tad policija uz laiku konfiscēja transportlīdzekli. Tādēļ 
lūgumraksta iesniedzējs, kurš apgalvo, ka Francijas dokumenti ir pareizi un sagatavoti 
saskaņā ar piemērojamiem ES noteikumiem un ka Vācijas policijai trūkst zināšanu par šiem 
dokumentiem, aicina Eiropas Parlamentu izmeklēt šo lietu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2011. gada 26. aprīlī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 27. jūnijā

„Lūgumrakstam pievienotas 2010. gada 17. decembra ziņojumu kopijas par samaksātajiem 
administratīvajiem sodiem, kas saistīti ar nereģistrētu transportlīdzekļu izmantošanu, par 
puspiekabes vilcēja ar Francijas reģistrācijas zīmi 118EBW95 un puspiekabes ar Francijas 
reģistrācijas zīmi 434AVE44 konfiskāciju, kā arī kopiju apliecinājumam, ko 2010. gada 
15. jūnijā izsniegušas Francijas iestādes, Lionas tirdzniecības valsts iestāde (Commissariat 
aux ventes de Lyon), saistībā ar parastās reģistrācijas zīmes aizstāšanu ar pagaidu reģistrācijas 
zīmi nolūkā eksportēt vilcēju ar Francijas reģistrācijas zīmi 396 ADE 38.
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Lai pienācīgi novērtētu situāciju, Komisija lūgumraksta iesniedzējam lūdza sniegt plašāku 
informāciju par to, kāda veida numura zīmes bija piestiprinātas pie attiecīgajiem 
transportlīdzekļiem (sākotnējās vai pagaidu Francijā izdotas numura zīmes), vai 
transportlīdzekļu reģistrācija Francijā tika iepriekš pārtraukta un vai transportlīdzekļiem ir 
piešķirtas pagaidu reģistrācijas numura zīmes (reģistrācija eksportam).

Lūgumraksta iesniedzējs ir iesniedzis 2010. gada 23. novembra telefaksa kopiju, kurā 
redzamas iepriekšējās reģistrācijas apliecības, kas izsniegtas uz iepriekšējā īpašnieka vārda un 
rēķinus par attiecīgo transportlīdzekļu iegādi. Nav saņemta nekāda informācija par to, ka 
minētajiem transportlīdzekļiem eksporta nolūkā būtu piešķirtas pagaidu reģistrācijas numura 
zīmes.
Direktīva 1999/37/EK par transportlīdzekļu reģistrācijas dokumentiem1 paredz, ka dalībvalstis 
transportlīdzekļiem, kurus ir jāreģistrē, izsniedz reģistrācijas zīmes. Lūgumraksta iesniedzēja 
iesniegtie dokumenti neliecina par to, ka brīdī, kad tika noteikts sods, viņa īpašumā būtu bijuši 
derīgi reģistrācijas dokumenti.
Secinājums 
Pamatojoties uz dokumentiem, ko lūgumraksta iesniedzējs iesniedzis Komisijai, nevar 
pamatoti spriest par to, ka Vācijas policijas iestādes būtu pārkāpušas ES tiesību aktu 
prasības.”

                                               
1 OV L 138, 1.6.1999., 57. lpp.


