
CM\789446EL.doc PE428.053

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Αναφορών

1.9.2009

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1514/2008, του Boris Galonske, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
ισχυρισμούς για παραβιάσεις της κοινοτικής αρχής της ελεύθερης 
κυκλοφορίας των εμπορευμάτων

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων, γερμανός υπήκοος που διαμένει επί του παρόντος στην Ελβετία, θεωρεί ότι οι 
τελωνειακοί κανονισμοί της ΕΕ δεν είναι συμβατοί με την αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας 
των εμπορευμάτων, δεδομένου ότι δεν επιτράπηκε στη σύζυγό του η είσοδος στην ΕΕ με το 
οικογενειακό τους αυτοκίνητο που διαθέτει ελβετικές πινακίδες κυκλοφορίας. Ο αναφέρων 
υποστηρίζει ότι το αυτοκίνητο αγοράστηκε στη Γερμανία και η αλλαγή των πινακίδων έλαβε 
χώρα όταν μετακόμισε στην Ελβετία για λόγους εργασίας. Θεωρεί, επίσης, ότι παραβιάστηκε 
το δικαίωμα της συζύγου του στην ελεύθερη κυκλοφορία. Σύμφωνα με τον αναφέροντα, οι 
πολίτες της ΕΕ που διαμένουν εκτός ΕΕ υφίστανται διακρίσεις σε σύγκριση με τους πολίτες 
της ΕΕ που διαμένουν στην ΕΕ, δεδομένου ότι τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα των πρώτων είναι 
περιορισμένα. Ο αναφέρων ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να διορθώσει την 
κατάσταση.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 16 Μαρτίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη την 1η Σεπτεμβρίου 2009.

Καταρχάς, η Επιτροπή επιθυμεί να επισημάνει ότι από την αναφορά μάλλον λείπουν 
σημαντικά στοιχεία για τα πραγματικά περιστατικά. Πράγματι δεν αναφέρεται για ποιους 
ακριβώς λόγους δεν επιτράπηκε στην οικογένεια του αναφέροντα να εισέλθει στην ΕΕ. 
Γίνονται μάλιστα ορισμένοι ασαφείς υπαινιγμοί για τους «τελωνειακούς κανονισμούς της 
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ΕΕ», αλλά τα στοιχεία αυτά δεν είναι αρκετά ώστε να επιτρέψουν στην Επιτροπή να 
διαπιστώσει εάν το εν λόγω κράτος μέλος (το όνομα του οποίου δεν αποκαλύπτεται) ή κράτη 
μέλη (τα ονόματα των οποίων δεν αποκαλύπτονται) έχει (ή έχουν) παραβιάσει πράγματι την 
κοινοτική τελωνειακή νομοθεσία. Στην αναφορά δεν επισημαίνεται ρητά εάν ο αναφέρων 
κάνει λόγο για πλήρη μετακίνηση (ενδεχομένως επανεισαγωγή) του αυτοκινήτου με την 
οικογένειά του από την Ελβετία στην ΕΚ (άρνηση απαλλαγής εμπορευμάτων από 
τελωνειακούς δασμούς λόγω μετακίνησης ή κατά την επανεισαγωγή εμπορευμάτων της ΕΚ) 
ή απλώς για προσωρινή είσοδο του αυτοκινήτου λόγω ταξιδιού.

Το πιθανότερο είναι να αναφέρεται ο αναφέρων στην περίπτωση της «προσωρινής 
εισαγωγής». Εν προκειμένω, σχετικά με την ιδιωτική χρήση μη κοινοτικού μεταφορικού 
μέσου από φυσικό πρόσωπο που είναι εγκατεστημένο στο τελωνειακό έδαφος της 
Κοινότητας (η οποία φαίνεται να είναι η περίπτωση της συζύγου του αναφέροντος), το άρθρο 
560 των διατάξεων εφαρμογής του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (ΚΤΚ) προβλέπει πλήρη 
απαλλαγή από εισαγωγικούς δασμούς όταν το εν λόγω πρόσωπο χρησιμοποιεί το μεταφορικό 
μέσο ευκαιριακά, σύμφωνα με τις οδηγίες του δικαιούχου της ταξινόμησης του οχήματος και 
όταν ο δικαιούχος αυτός βρίσκεται στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας κατά τη στιγμή 
της χρήσης.

Ακόμη και εάν το αυτοκίνητο δεν πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζονται στη συγκεκριμένη 
διάταξη, η απαλλαγή χορηγείται εάν το αυτοκίνητο εισάγεται ευκαιριακά και για χρονικό 
διάστημα που δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες, ή σε ειδικές περιπτώσεις χωρίς επιπτώσεις 
στον οικονομικό τομέα (πρβ. άρθρο 578 των διατάξεων εφαρμογής του ΚΤΚ).
Οι προϋποθέσεις για την εφαρμογή της διαδικασίας προσωρινής εισαγωγής συνάδουν με τη 
σύμβασης της Κωνσταντινούπολης, στην οποία και η ΕΚ και η Ελβετία είναι συμβαλλόμενα 
μέρη.

Εντούτοις, καθώς διατυπώνεται ο ισχυρισμός ότι το αυτοκίνητο αγοράστηκε στη Γερμανία 
και καθώς η αλλαγή των πινακίδων έγινε όταν ο καταγγέλλων μετακόμισε στην Ελβετία, 
πρέπει να υποτεθεί ότι το αυτοκίνητο είχε τεθεί πράγματι σε ελεύθερη κυκλοφορία στην ΕΚ. 
Στην περίπτωση αυτή, το αυτοκίνητο θα μπορούσε να δηλωθεί για θέση σε ελεύθερη 
κυκλοφορία ως επανεισαγόμενο εμπόρευμα (άρθρο 185 του ΚΤΚ) ακόμη και εάν διέθετε 
ελβετικές πινακίδες· θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί το άκυρο γερμανικό έγγραφο 
ταξινόμησης («Fahrzeugbrief») προκειμένου να αποδειχτεί ότι το αυτοκίνητο τέθηκε σε 
ελεύθερη κυκλοφορία.

Συμπεράσματα

Λαμβάνοντας υπόψη αυτές τις νομικές εκτιμήσεις, και όσον αφορά την τελωνειακή 
νομοθεσία, η σύζυγος του καταγγέλλοντα δεν θα έπρεπε να αντιμετωπίσει δυσκολίες κατά 
την έξοδό της από την Ελβετία με το αυτοκίνητό της. Η κοινοτική τελωνειακή νομοθεσία 
αυτή καθαυτή δεν αποκλείει την είσοδό της στο τελωνειακό έδαφος της ΕΚ υπό τις 
προϋποθέσεις που προαναφέρθηκαν. Ωστόσο, τίποτα στον φάκελο δεν δηλώνει ότι η άρνηση 
βασίζεται στις απαιτήσεις της τελωνειακής νομοθεσίας. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή είναι της 
άποψης ότι, τηρουμένων των ίδιων συνθηκών, η αναφορά δεν παρέχει επαρκή στοιχεία ώστε 
να δικαιολογείται περαιτέρω διερεύνηση. Ωστόσο, οι υπηρεσίες της Επιτροπής προτίθενται 
να επανεξετάσουν την υπόθεση –είτε όσον αφορά την τελωνειακή νομοθεσία της ΕΕ είτε σε 
άλλον κλάδο του δικαίου της ΕΕ– εάν το Κοινοβούλιο προσκομίσει περισσότερα ουσιαστικά 
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στοιχεία για τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης του αναφέροντος.


