
CM\907457PL.doc PE492.717v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Petycji
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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0049/2011, którą złożył Dariusz Pawlicki (Polska) w sprawie 
problemów z niemiecką policją 

1. Streszczenie petycji

Składający petycję wyjaśnia, że po zakupieniu we Francji używanego samochodu zamierzał 
przejechać tym pojazdem do Polski przez Niemcy. Przy odbiorze pojazdu otrzymał ustawowe 
dokumenty wywozowe, które wraz z tablicą rejestracyjną ważne były przez okres 30 dni. 
Podczas kontroli drogowej składający petycję został zatrzymany przez niemiecką policję i 
poinformowany, że dokumenty pojazdu były jednak nieważne, a składający petycję nie był 
uprawniony do kierowania tymże pojazdem. Następnie policja tymczasowo skonfiskowała 
pojazd. Składający petycję twierdzi, że francuskie dokumenty są poprawne i że zostały 
sporządzone zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem UE oraz że niemiecka policja 
ponosi winę za brak wiedzy na temat tych dokumentów i w związku z tym zwraca się do 
Parlamentu Europejskiego o zbadanie sprawy.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 26 kwietnia 2011 r. Zwrócono się do Komisji o 
dostarczenie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 27 czerwca 2012 r.

Do petycji dołączono kopie raportów z dnia 17 grudnia 2010 r. dotyczących płatności kar 
administracyjnych z tytułu użytkowania niezarejestrowanych pojazdów, konfiskaty ciągnika 
siodłowego z francuskim numerem rejestracyjnym 118EBW95, jak również naczepy z 
francuskim numerem rejestracyjnym 434AVE44, a także kopię poświadczenia z dnia 15 
czerwca 2010 r. wydanego przez organy francuskie, tj. Commissariat aux ventes de Lyon, 
związanego z wymianą zwykłej rejestracji na tymczasową rejestrację w celu wywozu dla 
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samochodu ciężarowego z francuskim numerem rejestracyjnym 396 ADE 38.

W celu właściwej oceny sytuacji Komisja zwróciła się do składającego petycję o 
przedstawienie dalszych szczegółów dotyczących rodzaju tablic rejestracyjnych 
przymocowanych do pojazdów, o których mowa (oryginalne czy tymczasowe tablice 
rejestracyjne), a także informacji, czy pojazdy zostały wyrejestrowane we Francji i 
tymczasowo zarejestrowane (rejestracja w celu wywozu).

Składający petycję dostarczył kopię pisma przesłanego faksem z dnia 23 listopada 2010 r. 
zawierającego stare dowody rejestracyjne wydane na nazwisko poprzedniego właściciela oraz 
faktury zakupu odnośnych pojazdów. Nie dostarczono informacji odnośnie do tymczasowej 
rejestracji pojazdów w celu wywozu.

Dyrektywa 1999/37/WE w sprawie dokumentów rejestracyjnych pojazdów 1 nakłada na 
państwa członkowskie wymóg wydawania świadectw rejestracji dla pojazdów, które 
podlegają rejestracji. Dokumenty dostarczone przez składającego petycję nie wskazują na to, 
że posiadał on ważne dokumenty rejestracyjne w czasie, gdy nałożono na niego karę.

Podsumowanie 
Na podstawie dokumentów dostarczonych przez składającego petycję do Komisji nie ma 
dowodów, aby stwierdzić, że niemieckie organy policji działały w sprzeczności z 
ustawodawstwem UE.

                                               
1 Dz.U. L 138 z 1.6.1999, s. 57.


