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Peticijų komitetas

1.9.2009

PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1514/2008 dėl EB laisvo prekių judėjimo principo tariamo 
pažeidimo, kurią pateikė Vokietijos pilietis Boris Galonske

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas, dabar Šveicarijoje gyvenantis Vokietijos pilietis, mano, kad ES muitų 
taisyklės nesuderinamos su laisvo prekių judėjimo principu, nes jo žmonai neleista įvažiuoti į 
ES šeimos automobiliu, kurio valstybiniai numeriai registruoti Šveicarijoje. Peticijos 
pateikėjas teigia, kad automobilis pirktas Vokietijoje, o numeriai pakeisti jam persikėlus į 
Šveicariją darbo tikslais. Jis mano, kad taip pat pažeista jo žmonos teisė į laisvą judėjimą. 
Pasak peticijos pateikėjo, ES piliečiai, gyvenantys už ES ribų, diskriminuojami, palyginti su 
ES piliečiais, gyvenančiais ES, nes ribojamos pirmųjų nuosavybės teisės. Peticijos pateikėjas 
prašo Europos Parlamento ištaisyti šią padėtį.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2009 m. kovo 16 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. rugsėjo 1 d.

„Pirmiausia Komisija norėtų pasakyti, kad peticijoje trūksta svarbių faktinių elementų. Iš 
tikrųjų nenurodyta, dėl kokių tiksliai priežasčių peticijos pateikėjo šeimai neleista įvažiuoti į 
ES. Miglotai užsimenama apie „ES muitų taisykles“, bet to nepakanka, kad Komisija galėtų 
įvertinti, ar minėta (-os) valstybė(s) narė(s) (kurios pavadinimas (-ai) neatskleistas (-i)) iš 
tikrųjų pažeidė Bendrijos muitų teisę. Peticijoje taip pat nenurodyta aiškiai, ar peticijos 
pateikėjas kalba apie galutinį automobilio ir šeimos pervažiavimą (galbūt reimportą) iš 
Šveicarijos į EB (atsisakymas netaikyti prekėms muito išvežant ar grąžinant EB prekes), ar tik 
laikiną automobilio įvažiavimą keliaujant.
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Greičiausiai peticijos pateikėjas nurodo „laikinojo importo“ statusą. Šiuo atžvilgiu, dėl 
privataus asmens privataus naudojimosi ne Bendrijos transporto priemone Bendrijos muitų 
teritorijoje (atrodo, kad toks yra peticijos pateikėjo žmonos atvejis), Bendrijos muitinės 
kodekso įgyvendinimo nuostatų 560 straipsnyje nustatyta, kad netaikomi jokie importo 
mokesčiai, kai asmuo pats nereguliariai naudoja transporto priemonę, remdamasis 
registracijos turėtojo, kuris naudojimo metu yra faktiškai muitų teritorijoje, nurodymais.

Net jei automobilis neatitinka šios nuostatos sąlygų, nuo mokesčių atleidžiama, kai 
įvažiuojama nereguliariai ir ne ilgiau kaip trims mėnesiams arba konkrečiomis aplinkybėmis, 
kurios neturi ekonominio poveikio (plg. Bendrijos muitinės kodekso įgyvendinimo nuostatų 
578 straipsnis).
Laikinojo importo procedūros taikymo sąlygos atitinka Stambulo konvenciją, kurios 
susitariančiosios šalys yra EB ir Šveicarija.

Tačiau kadangi automobilis tariamai pirktas Vokietijoje ir kadangi numeriai pakeisti peticijos 
pateikėjui persikėlus į Šveicariją, galima manyti, kad automobilis buvo laisvojoj apyvartoj 
EB. Tokiu atveju automobilis galėjo būti deklaruotas dėl išleidimo į laisvąją apyvartą, kaip 
grąžinamos prekės (Muitų kodekso 185 straipsnis), net jei automobilis buvo su šveicariškais 
numeriais; įrodyti, kad automobilis buvo laisvojoj apyvartoj, buvo galima pateikiant 
negaliojantį Vokietijos registracijos dokumentą (Fahrzeugbrief).

Išvados

Atsižvelgiant į šiuos teisinius svarstymus ir tiek, kiek tai susiję su muitų teisės aktais, peticijos 
pateikėjo žmona neturėjo patirti sunkumų išvažiuodama savo automobiliu iš Šveicarijos. 
Bendrijos muitų teisėje per se netrukdoma įvažiuoti į EB muitų teritoriją, jei laikomasi 
pirmiau minėtų sąlygų. Tačiau niekas šioje byloje nerodo, kad atsisakymas pagrįstas muitų 
teisės reikalavimais. Todėl Komisija laikosi nuomonės, kad, esant tokiom pačiom sąlygom, 
peticijoje nepateikta pakankamai elementų, kad būtų galima atlikti tolesnį tyrimą. Tačiau 
Komisijos tarnybos būtų pasirengusios dar kartą apsvarstyti šį atvejį – dėl ES muitų teisės ar 
kitokio ES teisės pažeidimo – jei Parlamentas pateiktų daugiau esminių faktinių elementų, 
gautų iš peticijos pateikėjo.“


