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Vetoomus nro 83/2003, Nikolaos Adamopoulos, Kreikan kansalainen, ja yksi allekirjoittanut, 
muissa jäsenvaltioissa rekisteröityjen autojen liikkumisesta Kreikassa 
 
1. Yhteenveto vetoomuksesta 
 
Vetoomuksen esittäjä asuu pysyvästi perheensä kanssa Saksassa, jossa hän myös 
työskentelee. Kreikan viranomaiset syyttivät vetoomuksen esittäjää ajoneuvon laittomasta 
maahantuonnista, koska hän oli käyttänyt Kreikassa saksalaisin rekisterikilvin varustettua 
autoa. Tämän syytöksen takia hänen autonsa takavarikoitiin ja häntä vastaan nostettiin syyte. 
Rikostuomioistuin vapautti hänet syytteestä ja määräsi takavarikoidun auton palautettavaksi. 
Tulliviranomaiset olivat kuitenkin myyneet kyseisen auton huutokaupassa odottamatta 
tuomioistuimen päätöstä ja ilmoittamatta asiasta ensin vetoomuksen esittäjälle. 
Hallinto-oikeus ei kuitenkaan ottanut huomioon rikostuomioistuimen vapauttavaa päätöstä 
eikä myöskään yhteisön lainsäädäntöä ja Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen tuomiota 
vastaavasta tapauksesta (asia C-262/99 Louloudakis) ja määräsi hänet maksamaan suuren 
sakon. Vetoomuksen esittäjä pyytää Euroopan parlamenttia puuttumaan asiaan, koska hänen 
mielestään hänen henkilökohtaisia oikeuksiaan sekä henkilöiden ja tavaroiden vapaata 
liikkuvuutta koskevaa yhteisön lainsäädäntöä on rikottu. 
 
2. Käsiteltäväksi ottaminen 
 
Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 4. syyskuuta 2003. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 175 artiklan 4 kohdan mukaisesti. 
 
3. Komission vastaus, saatu 3. joulukuuta 2003 
 
1. Tosiasiat 
 
Vetoomuksen esittäjä, joka on Kreikan kansalainen, ilmoittaa asuvansa pysyvästi Saksassa. 
Häntä syytettiin salakuljetuksesta, koska hän oli ajanut Kreikassa Saksassa rekisteröidyllä 
henkilöautolla. Hallituksen viranomaiset takavarikoivat hänen autonsa ja haastoivat hänet 
oikeuteen. 
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Tuomioistuin julisti hänet syyttömäksi ja määräsi, että ajoneuvo on palautettava hänelle. 
Tulliviranomaiset olivat jo kuitenkin myyneet ajoneuvon. Vetoomuksen esittäjä määrättiin 
myös maksamaan suuri sakko. 
 
Vetoomuksen esittäjä pyytää, että Euroopan parlamentti ryhtyisi toimenpiteisiin, koska hänen 
mielestään hänen yhteisön säädösten mukaisia, erityisesti henkilöiden ja tavaroiden vapaata 
liikkuvuutta koskevia, oikeuksiaan on rikottu. 
 
2. Sovellettava lainsäädäntö 
 
Vetoomus käsittelee samaa aihetta kuin Petros Papadopoulosin esittämä vetoomus 
nro 597/2002, joka koskee Papadopoulosille kuuluvaa Kreikan viranomaisten takavarikoimaa 
autoa.  
 
Vetoomuksen esittäjän tapaukseen sovellettava lainsäädäntö on yhteisön alueella tiettyjen 
kulkuneuvojen väliaikaisessa maahantuonnissa sovellettavista verovapautuksista 
28 päivänä maaliskuuta 1983 annettu neuvoston direktiivi 83/182/ETY1. Direktiivissä 
myönnetään vapautus rekisteröintiverosta ja muista ajoneuvoveroista (pääasiassa 
vuosittaisesta käyttöverosta) ajoneuvoa käytettäessä väliaikaisesti muussa kuin 
rekisteröintivaltiossa, kun seuraavat ehdot ovat täyttyneet: 
 

– Ajoneuvo on hankittu jäsenvaltion kotimarkkinoiden yleisin voimassaolevin 
verotusedellytyksin. 

 
– Ajoneuvon "maahantuova" 2 luonnollinen henkilö asuu pysyvästi muussa 

jäsenvaltiossa kuin väliaikaisen maahantuonnin kohteena olevassa jäsenvaltiossa ja 
käyttää ajoneuvoa yksityiskäyttöön. 

 
– Ajoneuvoa ei saa luovuttaa, antaa vuokralle väliaikaisen maahantuonnin kohteena 

olevassa jäsenvaltiossa tai lainata kyseisen jäsenvaltion asukkaalle. 
 

Ajoneuvon väliaikaiselle käytölle muussa kuin rekisteröintivaltiossa myönnetään 
verovapautus enintään kuuden kuukauden keskeytymättömäksi tai keskeytyväksi määräajaksi 
kahdentoista kuukauden ajalta. Jäsenvaltiot voivat direktiivin 9 artiklan 1 kohdan mukaisesti 
säätää sovellettaviksi järjestelmiä, jotka ovat direktiivissä tarkoitettuja vapaampia. Tuojan 
pyynnöstä ne myös voivat erityisesti sallia väliaikaisen maahantuonnin kuutta kuukautta 
pidemmäksi määräajaksi. 
 
3. Asiassa ilmenneet ongelmat 
 
Direktiivin soveltaminen on aiheuttanut ongelmia Kreikassa. Asiasta on annettu kolme 
tuomiota Euroopan yhteisöjen tuomioistuimessa 3, ja Euroopan kansalaiset ovat tehneet 
asiasta useita valituksia ja esittäneet vetoomuksia EU:n toimielimille. 
                                                           
1 Euroopan yhteisöjen virallinen lehti nro L 105, 23.4.1983, s. 59–63. 
2 Neuvoston direktiivissä 83/182/ETY käytetään termiä "maahantuova", joka on säilytetty myös tässä 
ilmoituksessa. On kuitenkin huomattava, ettei nykyisin voida enää puhua tavaroiden "maahantuonnista" 
jäsenvaltioiden välillä. Sisämarkkinoilla tulisi pikemminkin puhua tavaroiden "kuljettamisesta" jäsenvaltioiden 
välillä.  
3 Asia C-9/92, komissio vastaan Helleenien tasavalta, tuomio 2.8.1993, asia C-389/95, Siegfried Klattner 
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Vetoomuksen esittäjän tapausta voidaan käsitellä tässä yhteydessä. Komission tietojen 
mukaan pääasialliset tapaukseen liittyvät ongelmat ovat seuraavat: 
 
a) Kreikan kansalaisten "pysyvän asuinpaikan" määrittely: Kreikan viranomaisten mukaan 
Kreikan asiaa koskeva lainsäädäntö on muodollisesti korrekti, koska se noudattaa tarkalleen 
direktiivin 83/182/ETY 7 artiklan sanamuotoa. Artiklassa laaditaan "asuinpaikan 
määrittämistä koskevat yleiset määräykset". Määräysten soveltaminen käytännössä näyttäisi 
kuitenkin olevan vaikeaa Kreikassa. 
 
Komission saamien tietojen mukaan sellaisen Kreikan kansalaisen, joka on työskennellyt ja 
asunut toisessa jäsenvaltiossa kymmenen vuotta, pysyvänä asuinpaikkana voidaan pitää 
Kreikkaa. Vaikuttaa myös siltä, että Kreikan viranomaiset antavat "perhesiteille" 
kohtuuttoman suuren painoarvon "pysyvää asuinpaikkaa" määriteltäessä. Esimerkiksi 
26-vuotiaan toisessa jäsenvaltiossa itsenäisesti asuvan henkilön, jonka vanhemmat asuvat 
edelleen Kreikassa, pysyvänä asuinpaikkana pidetään Kreikkaa, kunnes kyseinen henkilö 
avioituu ulkomailla. 
 
On kuitenkin huomattava, ettei "perhesiteitä" oteta huomioon direktiivin 83/182/ETY 
7 artiklassa pysyvää asuinpaikkaa määriteltäessä. Ainoastaan "henkilökohtaisia" ja 
"ammatillisia siteitä" pidetään asian kannalta olennaisina. Yhteisöjen tuomioistuin on 
todennut "pysyvän asuinpaikan" käsitteestä seuraavaa: 
 

– Direktiivin 83/182/ETY 7 artiklassa tarkoitetussa mielessä "pysyvä asuinpaikka on 
paikka, jossa kyseisen henkilön etujen pysyvä keskus sijaitsee. Se on määriteltävä 
kaikkien direktiivissä säädettyjen perusteiden ja kaikkien asiaankuuluvien 
tosiseikkojen avulla" (asiassa C-297/89, "Ryborg", 23. huhtikuuta 1991 annettu 
tuomio). 

 
– "Kun henkilöllä on henkilökohtaisia ja ammatillisia siteitä kahteen jäsenvaltioon, 

hänen pysyvä asuinpaikkansa, joka määritellään arvioimalla kaikkia asiaankuuluvia 
tosiseikkoja kokonaisvaltaisesti, on paikka, jossa hänen etujensa pysyvä keskus 
sijaitsee ja jos tätä sijaintia ei voida selvittää kokonaisvaltaisella arvioinnilla, etusija 
on annettava henkilökohtaisille siteille." 

 
Voidaan siis päätellä, että perhesiteet eivät ole itsessään ratkaisevia luonnollisen henkilön 
pysyvää asuinpaikkaa määriteltäessä. Kaikki asiaankuuluvat tosiseikat on otettava huomioon 
määrittelyssä, koska siinä olennainen "henkilön etujen pysyvä keskus" ei ole välttämättä 
hänen perheensä asuinpaikka. 
 
b) Direktiivin 83/182/ETY säännösten rikkomisesta määrätyt erittäin ankarat seuraamukset: 
Yhteisöjen tuomioistuin teki tähän liittyen 12. heinäkuuta 2001 annetussa tuomiossaan (asia 
C-262/99, "Louloudakis") päätöksen, jossa todetaan seuraavaa:  
 

                                                                                                                                                         
vastaan Helleenien tasavalta, tuomio 29.5.1997 ja asia C-262/99, Paraskevas Louloudakis vastaan Helleenien 
tasavalta, tuomio 12.7.2001. 
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– Asiaa koskeva seuraamus on "suhteellisuusperiaatteen mukainen vain siltä osin kuin 
se on välttämätön rikkomusten rankaisemisen ja ehkäisemisen vaatimusten vuoksi 
rikkomuksen vakavuus huomioon ottaen". 

 
– Tapauksissa, joissa "sovellettavan järjestelmän määrittäminen on ollut vaikeaa, 

rikkomukseen syyllistyneelle määrättävää seuraamusta tosiasiallisesti määritettäessä 
on kuitenkin otettava huomioon rikkomukseen syyllistyneen vilpitön mieli." 

 
Määrättyjen seuraamusten ankaruus on erityisen ongelmallista tapauksissa, jotka koskevat 
Kreikan kansalaisia, jotka uskoivat vilpittömästi, että heidän pysyvänä asuinpaikkanaan 
pidetään toista jäsenvaltiota. Kreikan viranomaiset puolestaan katsoivat, että heidän pysyvä 
asuinpaikkansa on Kreikka. Mainituissa tapauksissa, joissa pysyvän asuinpaikan 
määritteleminen on usein vaikeaa, yksilöä rangaistaan perusteettoman ja suhteettoman 
ankarasti. 
 
4. Komission toimet 
 
Saatuaan useita valituksia Kreikan kansalaisilta komissio aloitti rikkomismenettelyn 
nro 1997/4258. Lähetettyään virallisen huomautuksen ja perustellun lausunnon ja katsottuaan, 
etteivät Kreikan viranomaisten toimittamat vastaukset olleet tyydyttäviä, komissio päätti 
17. heinäkuuta 2002 nostaa Kreikkaa vastaan kanteen Euroopan yhteisöjen tuomioistuimessa. 
 
On mainittava, että kyseessä olevaa alaa koskevaa Kreikan lainsäädäntöä muutettiin 
1. tammikuuta 2002 lähtien. Uudessa lainsäädännössä pyrittiin lieventämään direktiivin 
83/182/ETY säännösten rikkomisesta määrättäviä seuraamuksia. Koska seuraamukset 
vaikuttavat kuitenkin olevan edelleen kohtuuttomia ja ottaen huomioon, että merkittäviä 
ongelmia on vielä ratkaisematta, komissio ei ole muuttanut asiaa koskevaa päätöstään. 
Ongelmia aiheuttaa muun muassa se, että Kreikan viranomaiset katsovat, että direktiiviä 
83/182/ETY on pitänyt soveltaa vasta 1. tammikuuta 1993 lähtien. 
 
Lisäksi komissio aikoo vaatia tähän vetoomukseen liittyen Kreikan viranomaisilta perusteita 
sille, miksi he olettavat, että Kreikan kansalaisen, joka on asettunut laillisesti asumaan toiseen 
jäsenvaltioon pysyvästi, pysyvä asuinpaikka olisi Kreikassa. 
 Kuten ajoneuvon takavarikointi osoittaa, mainittu olettamus heikentää selvästi 
mahdollisuuksia käyttää oikeuksia, jopa omistusoikeutta, joka perustuu siihen, että 
vetoomuksen esittäjä asuu laillisesti pysyvästi Saksassa. Tavoitteena on löytää ratkaisu 
vetoomuksen esittäjän ongelmaan ottaen huomioon, että kuka tahansa muussa jäsenvaltiossa 
kuin Kreikassa pysyvästi asuva Kreikan kansalainen saattaisi joutua samanlaiseen 
tilanteeseen. 
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