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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0049/2011, ippreżentata minn Dariusz Pawlicki, ta’ nazzjonalità 
Pollakka, dwar il-problemi tiegħu mal-pulizija Ġermaniża 

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jispjega li wara li xtara karozza użata fi Franza huwa kien beħsiebu jsuq 
il-vettura sal-Polonja billi jgħaddi mill-Ġermanja. Hekk kif kiseb il-vettura, huwa rċieva 
d-dokumenti tal-esportazzjoni statutorji li, flimkien mal-pjanċa, kienu validi għal perjodu ta’ 
30 jum. Madankollu, huwa nżamm mill-pulizija Ġermaniża matul kontroll fit-triq u ġie 
infurmat li d-dokumenti għall-vettura kienu invalidi u li ma kienx intitolat isuqha. Il-pulizija 
mbagħad ikkonfiskat temporanjament il-vettura. Għaldaqstant, il-petizzjonant, li jsostni li 
d-dokumenti Franċiżi huma korretti u tħejjew f’konformità mar-regoli applikabbli tal-UE u li 
l-pulizija Ġermaniża hija ħatja ta’ nuqqas ta’ għarfien fir-rigward ta’ dawn id-dokumenti, 
jistieden lill-Parlament Ewropew biex jinvestiga l-kwistjoni.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fis-26 ta' April 2011. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-27 ta' Ġunju 2012

Il-petizzjoni hi akkumpanjata minn kopji tar-rapporti datati s-17. 12. 2010 dwar il-ħlasijiet 
tad-depożiti għal sanzjonijiet amministrattivi marbuta mal-użu ta’ vetturi mhux reġistrati, 
dwar iż-żamma ta’ trakk semitrejler b’numru ta’ reġistrazzjoni Franċiż 118RBW95 kif ukoll 
semitrejler b’numru ta’ reġistrazzjoni Franċiż 434AVE44, u kopja ta’ attestazzjoni datata fil-
15. 06. 2010 maħruġa mill-awtoritajiet Franċiżi, Commissariat aux ventes de Lyon, marbuta 
mas-sostituzzjoni ta’ reġistrazzjoni ordinarja b’reġistrazzjoni temporanja għall-esportazzjoni 
għal trakk b’numru ta’ reġistrazzjoni Franċiż ADE 38.
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Sabiex tiġi valutata sew is-sitwazzjoni, il-Kummissjoni talbet lill-petizzjonant għal iktar 
dettalji marbuta mat-tip ta’ plakek ta’ reġistrazzjoni li kienu fuq il-vetturi kkonċernati (plakek 
Franċiżi oriġinali jew temporanji), jekk il-vetturi ġewx de-reġistrati fi Franza u jekk il-vetturi 
ġew reġistrati temporanjament (reġistrazzjoni għall-esportazzjoni).

Il-petizzjonant bagħat kopja ta’ fax datata fit-23. 11. 2010 li turi ċ-ċertifikati ta' reġistrazzjoni 
antiki li nħarġu fl-isem tas-sid preċedenti u l-fatturi għall-akkwist tal-vetturi kkonċernati. L-
ebda informazzjoni ma ġiet ipprovduta rigward reġistrazzjoni temporanja tal-vetturi għal 
raġunijiet ta’ esportazzjoni.

Id-Direttiva 1999/37/KE dwar ir-reġistrazzjoni ta’ dokumenti għal vetturi1 titlob li l-Istati 
membri joħorġu ċertifikati ta’ reġistrazzjoni għal vetturi li huma soġġetti għal reġistrazzjoni. 
Id-dokumenti mressqa mill-petizzjonant ma juru l-ebda evidenza li kien fil-puss ta’ dokumenti 
ta’ reġistrazzjoni validi fil-ħin meta ħarġet iċ-ċitazzjoni.

Konklużjoni 
Abbażi tad-dokumenti li ntbagħtu mill-petizzjonant lill-Kummissjoni ma kien hemm l-ebda 
evidenza biex jiġi konkluż li l-awtoritajiet tal-pulizija Ġermaniżi aġixxew f’kontradizzjoni 
mal-leġiżlazzjoni tal-UE.

                                               
1 ĠU L 138, tal-1.6.1999, p.57.


