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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: Az Alexandros Triantafillis, görög állampolgár által benyújtott 1472/2008.
számú, további 2 aláírást tartalmazó petíció a görög hatóságok részéről az 
athéni központi piac (Organismos Kentrikis Agoras Athinon) működtetése 
kapcsán az Európai Unió jogszabályainak és az Alapjogi Charta 
rendelkezéseinek be nem tartásáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója, aki német állampolgár és jelenleg Svájcban él, úgy ítéli meg, hogy az 
EU vámszabályai nem összeegyeztethetőek az áruk szabad mozgásának elvével, mivel 
felesége nem léphetett be az EU-ba svájci rendszámtáblájú családi autójukkal. A petíció 
benyújtójának állítása szerint az autót Németországban vették, és akkor cserélték ki a 
rendszámtábláját, amikor munkavállalási célból Svájcba költözött. Véleménye szerint 
megsértették továbbá feleségének a szabad mozgáshoz való jogát is. A petíció benyújtója 
szerint az EU-n kívül élő uniós polgárokat az EU-n belül élő uniós polgárokhoz képest 
megkülönböztetik, mivel az előbbiek tulajdonhoz való jogát korlátozzák. A petíció benyújtója 
kéri az Európai Parlamentet a helyzet kiigazítására.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. március 16. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. szeptember 1.

A Bizottság először is szeretne rámutatni arra, hogy a petícióból fontos tényszerű elemek 
hiányoznak. Így az nem tartalmazza, hogy pontosan milyen alapon tagadták meg a petíció 
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benyújtójának családjától az EU-ba való belépést.  A petícióban szerepelnek bizonyos 
homályos utalások az „uniós vámjogszabályokra” vonatkozóan, ez azonban nem elegendő a 
Bizottság számára annak megállapításához, hogy a szóban forgó tagállam(ok) (amely(ek) 
nevét nem ismertették) valóban megsértették-e a közösségi vámjogot. A petíció azt sem említi 
világosan, hogy a petíció benyújtója arra utal-e, hogy az autót (esetleges újrabehozatal) a 
családdal együtt teljes mértékben visszaköltöztette Svájcból az EK-ba (áruk 
vámmentességének megtagadása egy költözés alkalmával vagy az EK-ba irányuló tértiáruk 
kérdése), vagy pusztán az autó ideiglenes behozataláról van szó egy kirándulás alkalmából. 

A petíció benyújtója minden valószínűség szerint az „ideiglenes behozatal” jogállására utal. E 
tekintetben a nem közösségi szállítóeszköznek a Közösség vámterületén belül letelepedett 
természetes személyek általi magáncélú használatát illetően (a petíció benyújtójának felesége 
esetében a jelek szerint ez a helyzet áll fenn) a Közösségi Vámkódex végrehajtási 
rendelkezéseinek 560. cikke a behozatali vámok alóli teljes mentességet ír elő, amennyiben ez 
a személy a szállítóeszközt alkalomszerűen, a nyilvántartás szerinti üzemeltető utasításai 
szerint használja, és amennyiben az üzemeltető ténylegesen a Közösség vámterületén 
tartózkodik a használat idején.

Még ha a gépkocsi nem is felel meg az e rendelkezésben meghatározott feltételeknek, 
mentességben részesül, ha azt alkalomszerűen hozzák be, három hónapot meg nem haladó 
időtartamra, vagy gazdasági hatással nem járó meghatározott helyzetekben (vö. a Közösségi 
Vámkódex végrehajtási rendelkezéseinek 578. cikkével). 
A ideiglenes behozatali eljárás feltételei összhangban állnak az Isztambuli Egyezménnyel, 
amelynek mind az EK, mind pedig Svájc részes felei. 

Mivel azonban a gépkocsit állítólag Németországban vásárolták, és mivel a rendszámtábla 
cseréjére akkor került sor, amikor a panaszos Svájcba költözött, feltételezhető, hogy a 
gépkocsi az EK-ban tulajdonképpen szabad forgalomban volt. Ebben az esetben az autót 
tértiáruként be lehetett volna jelenteni szabad forgalomba bocsátásra (Közösségi Vámkódex, 
185. cikk) annak ellenére, hogy az autó svájci rendszámtáblával rendelkezik; az érvénytelen 
német forgalmi okmányt („Fahrzeugbrief”) használhatták volna annak igazolására, hogy az 
autó szabad forgalomban volt.  

Következtetések

Ezen jogi megfontolások alapján és a vámjogszabályokat illetően a panaszos feleségének nem 
szabadott volna nehézségekkel szembesülnie, amikor autójával elhagyta Svájcot.  A közösségi 
vámjog önmagában – figyelemmel a fent említett feltételekre – nem zárja ki az EK 
vámterületére való belépését. Az aktában azonban semmi sem utal arra, hogy a belépés 
megtagadása vámjogi követelményeken alapul. A Bizottság ezért azon a véleményen van, 
hogy a dolgok jelenlegi állása szerint a petíció nem szolgál elegendő információval az ügy 
további vizsgálatához. A Bizottság szolgálatai azonban készek az ügy ismételt kivizsgálására 
– akár az uniós vámjog, akár az uniós jog egyéb ága alapján –, amennyiben a Parlament 
érdemben további tényszerű adatokra tesz szert a petíció benyújtójától. 


