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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0049/2011, adresată de Dariusz Pawlicki, de cetățenie poloneză, 
privind problemele pe care le are cu poliția germană 

1. Rezumatul petiției

Petiționarul explică faptul că, după ce a achiziționat un autoturism de ocazie din Franța, a 
intenționat să îl conducă spre Polonia, trecând prin Germania. La achiziționarea 
autoturismului, a primit documentele necesare pentru export, care, împreună cu plăcile de 
înmatriculare, sunt valabile 30 de zile. În urma unui control rutier, a fost oprit de polița 
germană, care l-a informat că actele pe care le deține nu sunt valabile și că nu are dreptul să 
conducă mașina. Autoturismul a rămas temporar în custodia poliției germane. Petiționarul 
susține că documentele emise în Franța sunt corecte și elaborate în conformitate cu normele 
aplicabile ale Uniunii Europene și că poliția germană se face vinovată de ignoranță, solicitând, 
prin urmare, intervenția Parlamentului European în acest caz.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 26 aprilie 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 27 iunie 2012

La petiție au fost anexate copii ale rapoartelor din 17.12.2010 privind achitarea penalităților 
administrative în ceea ce privește utilizarea vehiculelor neînmatriculate, pentru confiscarea 
unui autocamion cu semiremorcă înmatriculat în Franța cu numărul 118EBW95, precum și a 
unei semiremorci înmatriculate în Franța cu numărul 434AVE44 și a unui atestat din 
15.06.2010 emis de autoritățile franceze, Commissariat aux ventes de Lyon, privind înlocuirea 
unei plăci de înmatriculare obișnuite cu o placă de înmatriculare temporară pentru exportul 
autocamionului cu numărul de înmatriculare 396 ADE 38.
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Pentru a evalua situația corespunzător, Comisia a solicitat detalii ulterioare petiționarului 
privind tipul plăcilor de înmatriculare ale vehiculelor în cauză (originale sau plăci de 
înmatriculare temporare franceze), precum și informații referitoare la anularea înmatriculării 
în Franța și înmatricularea temporară a vehiculelor (înmatriculare pentru export).

Petiționarul a transmis o copie a unui fax din 23.11.2010, care include certificatele de 
înmatriculare vechi emise pe numele proprietarului anterior, precum și facturile de cumpărare 
a vehiculelor în cauză. Nu au fost furnizate informații privind înmatricularea temporară a 
vehiculelor în scopul exportului. 

Directiva 1999/37/CE privind documentele de înmatriculare pentru vehicule1 prevede ca 
statele membre să elibereze certificate de înmatriculare pentru vehiculele care fac obiectul 
înmatriculării. Documentele înaintate de petiționar nu prezintă dovezi că s-ar fi aflat în 
posesia unor documente de înmatriculare valabile în momentul în care i-a fost acordată 
amenda. 
Concluzie 

Pe baza documentelor transmise Comisiei de către Petiționar, nu există dovezi pentru a 
concluziona că poliția germană ar fi încălcat legislația UE. 

                                               
1 JO L 138, 1.6.1999, p. 57.


