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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

1.9.2009

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1514/2008, внесена от Boris Galonske, с германско гражданство, 
относно предполагаеми нарушения на принципа на ЕО за свободно 
движение на стоки

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията, германски гражданин, понастоящем пребиваващ в 
Швейцария, счита, че митническите разпоредби на ЕС не са съвместими с принципа за 
свободно движение на стоки, тъй като съпругата му е била възпрепятствана да влезе в 
ЕС със семейната им кола, която има табели с швейцарска регистрация. Според 
вносителя, колата е купена в Германия и табелите са сменени, когато се е преместил в 
Швейцария по причини, свързани с работата му. Той счита, че правото на свободно 
движение на съпругата му също е било нарушено. Според вносителя, гражданите на 
ЕС, които живеят извън ЕС, са дискриминирани в сравнение с гражданите на ЕС, които 
живеят в ЕС, тъй като правото на собственост на първите е ограничено. Вносителят 
призовава Европейския парламент да коригира това.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 16 март 2009 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от Правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 1 септември 2009 г.

На първо място, Комисията би искала да посочи, че в петицията до известна степен 
липсват важни фактически елементи. На практика, в нея не се посочва точно на какви 
основания на семейството на вносителя на петицията е било отказано да влезе в ЕС. 
Направени са неясни позовавания на „митническите разпоредби на ЕС“, но това не е 
достатъчно, за да може Комисията да прецени дали въпросната/ите държава/и-членка/и 
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(името на която/които не е посочено) реално е/са нарушила/и митническото 
законодателство на Общността. В петицията също така не се посочва ясно дали 
вносителят се позовава на пълно преместване (евентуален повторен внос) на колата със 
семейството от Швейцария в ЕО (отказ от митническо освобождаване за стоки по 
повод преместване или връщане на стоки в ЕО) или просто на временно допускане на 
колата заради пътуване.

Вносителят на петицията най-вероятно се позовава на статута на „временен внос“. В 
тази връзка, по отношение на частното ползване на транспортно средство, което не е от 
Общността, от страна на физическо лице, установено на митническата територия на 
Общността (какъвто изглежда е случаят със съпругата на вносителя) член 560 от 
Разпоредбите за прилагане на Митническия кодекс на Общността предвижда пълно 
освобождаване от вносни сборове за физически лица, когато същите използват 
превозното средство при отделен случай, при нареждане от страна на регистрирания
титуляр на режима и когато последният се намира на митническата територия на 
Общността по време на използването.

Дори ако колата не отговаря на условията по тази разпоредба, освобождаване от вносни 
сборове се предоставя, когато вносът е епизодичен и за срок не по-дълъг от три месеца 
или когато се извършва при определена ситуация без икономически ефект (вж. член 
578 от Разпоредбите за прилагане на Митническия кодекс на Общността).
Условията за използване на процедурата за временен внос са съобразени с 
Истанбулската конвенция, по която са страни както ЕО, така и Швейцария.

Все пак, след като колата предполагаемо е била закупена в Германия и след като 
табелите са били сменени, когато вносителят се е преместил в Швейцария, трябва да се 
приеме, че колата реално е била в свободно обращение в ЕО. В такъв случай колата е 
можело да бъде допусната за свободно обращение като върната стока (член 185 от 
Митническия кодекс) макар и да е с швейцарски табели; невалидните германски 
регистрационни документи („Fahrzeugbrief“) биха могли да се използват за 
доказателство, че колата е в свободно обращение.

Заключения

От горните правни съображения и що се отнася до митническото законодателство, 
съпругата на вносителя на петицията не би трябвало да е имала трудности при 
напускането на Швейцария с нейната кола. Митническото законодателство на 
Общността само по себе си не забранява нейното влизане на митническата територия 
на ЕО ако са изпълнени посочените по-горе условия. Нищо в досието обаче не сочи, че 
отказът се основава на изискванията на митническото законодателство. По тази 
причина Комисията счита, че, при равни други условия, петицията не съдържа 
достатъчно обстоятелства, които да дават основание за допълнително разследване. 
Службите на Комисията обаче са готови да разгледат отново случая – по отношение на 
митническото законодателство на ЕС или по отношение на друго подразделение на 
правото на ЕС, ако Парламентът разкрие повече съществени фактически обстоятелства 
от вносителя на петицията.


