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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1514/2008 af Boris Galonske, tysk statsborger, om påstået 
overtrædelse af EU's princip om fri bevægelighed for varer

1. Sammendrag

Andrageren, som er tysk statsborger og bosiddende i Schweiz på nuværende tidspunkt, mener, 
at EU's toldbestemmelser er uforenelige med princippet om fri bevægelighed for varer, 
eftersom hans hustru er blevet forhindret i at rejse ind i EU med deres personbil, som har 
schweiziske nummerplader. Andrageren hævder, at bilen er købt i Tyskland, og at 
nummerpladerne blev skiftet, da han flyttede til Schweiz af arbejdsmæssige årsager. Han 
mener ligeledes, at hans hustrus ret til fri bevægelighed er blevet krænket. Ifølge andrageren 
bliver EU-borgere bosiddende uden for EU forskelsbehandlet sammenlignet med EU-borgere 
bosiddende i EU, da førstnævntes ejendomsrettigheder er begrænset. Andrageren anmoder 
Europa-Parlamentet om at undersøge sagen.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 16. marts 2009). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 1. september 2009.

"Først ønsker Kommissionen at påpege, at dette andragende i en vis udstrækning mangler 
vigtige faktuelle elementer. Det angives således ikke, med hvilken nærmere begrundelse 
andragerens familie blev nægtet indrejse i EU. Det indeholder nogle vage henvisninger til 
"EU's toldbestemmelser", men dette er ikke tilstrækkeligt til, at Kommissionen kan vurdere, 
hvorvidt den/de pågældende medlemsstat(er) (hvis navn(e) ikke afsløres) rent faktisk har 
overtrådt Fællesskabets toldlovgivning. Andragendet indeholder heller ikke nogen klar 
tilkendegivelse af, hvorvidt andrageren henviser til en fuldstændig flytning (muligvis 
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genindførsel) af bilen sammen med familien fra Schweiz til EU (afvisning af toldgodtgørelse i 
forbindelse med fjernelse eller returvarer, der hentes tilbage til EU) eller blot en midlertidig 
indrejse med bilen i forbindelse med en ferie.

Det mest sandsynlige er, at andrageren henviser til statussen "midlertidig indførsel". I denne 
forbindelse indrømmes der i forbindelse med privat brug for en fysisk persons, som er 
hjemmehørende i Fællesskabets toldområde (tilsyneladende er andragerens kone), af et 
transportmiddel fra et tredjeland i artikel 560 i gennemførelsesbestemmelserne for EF's 
toldkodeks fuldstændig fritagelse fra importafgifter, når den pågældende benytter 
transportmidlet lejlighedsvis på opfordring af indehaveren af registreringsbeviset, og når 
denne indehaver befinder sig inden for Fællesskabets toldområde på brugstidspunktet.

Selv om bilen ikke opfylder betingelserne i denne bestemmelse, indrømmes der fritagelse, 
hvis transportmidlet importeres lejlighedsvis og i et tidsrum, der ikke overstiger tre måneder,
eller i en særlig situation, der ikke har økonomiske følger (jf. artikel 578 i 
gennemførelsesbestemmelserne for EF's toldkodeks).
Betingelserne for at tillade denne midlertidige importprocedure er i overensstemmelse med 
Istanbulkonventionen, som både EU og Schweiz har undertegnet.

Men eftersom bilen er købt i Tyskland, og eftersom nummerpladerne blev skiftet, da 
andrageren flyttede til Schweiz, må man formode, at bilen rent faktisk var i fri omsætning i 
EU. I så tilfælde kunne bilen være blevet erklæret for frigivet til fri omsætning som returvare 
(toldkodeksens artikel 185), selv om bilen har schweiziske nummerplader. Det ugyldige tyske 
registreringsbevis ("Fahrzeugbrief") kan anvendes til at bevise, at bilen var i fri omsætning.  

Konklusion

På grundlag af disse juridiske overvejelser og i henhold til toldlovgivningen burde 
andragerens kone ikke have haft problemer med at forlade Schweiz med sin bil. Fællesskabets 
toldlovgivning forhindrer ikke som sådan hendes adgang til EU's toldområde i henhold til 
ovennævnte betingelser. Men intet i sagsakterne antyder, at afvisningen er begrundet i krav i 
toldlovgivningen. Derfor mener Kommissionen, at andragendet alt andet lige ikke indeholder 
tilstrækkelige oplysninger til, at der er behov for yderligere undersøgelser. Kommissionens 
tjenestegrene vil imidlertid være parate til at tage sagen op igen – enten i henhold til EU's 
toldlovgivning eller andre dele af EU-lovgivningen – hvis Parlamentet fremlægger mere 
konkrete faktuelle oplysninger fra andrageren."


