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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0049/2011 ingediend door Dariusz Pawlicki (Poolse 
nationaliteit), over zijn problemen met de Duitse politie

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener verklaart dat hij na het aanschaffen van een tweedehands auto in Frankrijk van plan 
was deze via Duitsland naar Polen te rijden. Bij overname van de auto ontving hij de wettelijk 
verplichte uitvoerpapieren, die, net als het nummerbord, dertig dagen geldig waren. In 
verband met een verkeerscontrole werd hij echter aangehouden door de Duitse politie, die 
hem te kennen gaf dat de papieren van de auto ongeldig waren en dat hij er niet in mocht 
rijden. De auto werd vervolgens tijdelijk bij de politie opgeslagen. Indiener, die beweert dat 
de Franse papieren correct zijn en zijn geformuleerd op basis van de Europese voorschriften, 
en dat de Duitse politie een gebrekkige kennis van deze regelgeving te verwijten valt, 
verzoekt het Europees Parlement derhalve om de zaak te behandelen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 26 april 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 27 juni 2012

Het verzoekschrift gaat vergezeld van kopieën van de verslagen van 17.12.2010 over de 
betaling van administratieve boetes voor het gebruik van een niet-geregistreerd voertuig, over 
de tijdelijke opslag van een vrachtwagen met Frans kentekennummer 118EW95 en een 
aanhangwagen met Frans kentekennummer 434AVE44 en een kopie van een attest van 
15.06.2010 afgegeven door de Franse overheidsinstantie Commissariat aux ventes de Lyon, 
als vervanging van een normaal kenteken door een tijdelijk kenteken voor uitvoer van een 
vrachtwagen met het Franse kentekennummer 396ADE38.
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Om de situatie op juiste wijze te kunnen beoordelen, heeft de Commissie de indiener om 
nadere informatie gevraagd over welke kentekenplaten waren bevestigd aan de 
desbetreffende voertuigen (normale of tijdelijke Franse kentekenplaten), of de 
voertuigen waren uitgeschreven in Frankrijk en of de voertuigen tijdelijk waren 
ingeschreven (kenteken voor export).

De indiener heeft een kopie verstrekt van een fax van 23.11.2010 van de oude 
kentekenbewijzen op naam van de vorige eigenaar en de aankoopfacturen van de 
desbetreffende voertuigen. Geen informatie is ontvangen over een tijdelijke inschrijving van 
de voertuigen voor exportdoeleinden.
Richtlijn 1999/37/EG inzake kentekenbewijzen van motorvoertuigen1 bevat het voorschrift 
dat lidstaten kentekenbewijzen afgeven voor voertuigen waarvan inschrijving verplicht is. De 
door de indiener verstrekte documenten zijn geen bewijs dat hij in het bezit was van geldige 
kentekenbewijzen op het moment dat de boete werd opgelegd. 
Conclusie 

Op basis van de door indiener geleverde informatie heeft de Commissie geen aanwijzingen 
dat er sprake is geweest van enige schending van het Gemeenschapsrecht door de Duitse 
politie.

                                               
1 PB L 138 van 1.6.1999, blz. 57.


