
CM\789446LV.doc PE428.053v01-00

LV Ārējais tulkojums LV

EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Lūgumrakstu komiteja

1.9.2009

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1514/2008, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais Boris 
Galonske, par iespējamiem ES principu pārkāpumiem brīvas preču aprites jomā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs, Vācijas pilsonis, kas pašlaik dzīvo Šveicē, uzskata, ka ES muitas 
noteikumi nav savietojami ar brīvas preču aprites principu, jo viņa sievai tika liegta 
iebraukšana ES ar viņu ģimenes automašīnu, kurai ir Šveices reģistrācijas numura zīme. 
Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka automašīna ir pirkta Vācijā, taču, viņam pārceļoties uz 
Šveici saistībā ar darbu, numura zīmju nomaiņa notikusi Šveicē. Viņš uzskata, ka viņa sievas 
tiesības uz brīvu pārvietošanos arī ir pārkāptas. Tā kā ārpus ES dzīvojošu ES pilsoņu īpašuma 
tiesības ir ierobežotas, lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka viņi tiek diskriminēti 
salīdzinājumā ar ES pilsoņiem, kas dzīvo ES. Lūgumraksta iesniedzējs lūdz Eiropas 
Parlamentu labot šo situāciju.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 16. martā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 1. septembrī

„Pirmkārt, Komisija vēlas norādīt, ka lūgumrakstā trūkst būtisku faktu. Tajā nav norādīts 
precīzs pamatojums, kāpēc lūgumraksta iesniedzēja ģimenei tika liegts iebraukt Eiropas 
Savienībā. Sniegtas neskaidras norādes uz ES muitas noteikumiem, bet ar to nepietiek, lai 
Komisija varētu novērtēt, vai minētā dalībvalsts/dalībvalstis (kura/kuras netiek atklāta/s) ir 
tiešām pārkāpusi/pārkāpušas ES muitas noteikumus. Lūgumraksta iesniedzējs nav skaidri 
norādījis, vai viņš atsaucas uz ģimenes pilnīgu pārcelšanos kopā ar automašīnu (iespējamā 
atpakaļizvešana) no Šveices uz ES (atteikums preču atbrīvošanai no muitas nodokļa preču 
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pārvietošanas vai atpakaļizvešanas gadījumā) vai vienkārši pagaidu atļaujas izsniegšanu 
transportlīdzeklim šķērsot robežu ceļojuma nolūkā.

Visticamāk, ka lūgumraksta iesniedzējs atsaucas uz „īslaicīgas ievešanas” statusu. Šajā 
saistībā attiecībā uz Kopienas muitas teritorijā reģistrētai privātpersonai piederoša 
ārpuskopienas transportlīdzekļa izmantošanu privātām vajadzībām (kas, šķiet, ir lūgumraksta 
iesniedzēja sievas gadījums) Kopienas Muitas kodeksa īstenošanas noteikumu (MKĪN) 
560. pantā paredzēts pilnīgs atbrīvojums no ievedmuitas nodokļa, ja persona izmanto 
transportlīdzekli neregulāri, reģistrācijas apliecības īpašnieka norīkojumā un ja 
transportlīdzekļa izmantošanas laikā šis īpašnieks atrodas Kopienas muitas teritorijā.

Pat ja automašīna neatbilst šiem noteikumiem, atbrīvojums tiks piešķirts, ja tās ievešana ir 
neregulāra un uz laiku, kas nepārsniedz trīs mēnešus, vai konkrētajā gadījumā tai nav 
ekonomiskas ietekmes (sk. MKĪN 578. pantu).
Īslaicīgas ievešanas atļaujas procedūras noteikumi ir saskaņā ar Stambulas konvenciju, kuras 
dalībnieces ir gan ES, gan Šveice.

Tomēr tā kā automašīna, iespējams, tika nopirkta Vācijā un tās reģistrācijas numura zīmes 
nomaiņa notika tad, kad sūdzības iesniedzējs pārcēlās uz dzīvi Šveicē, jāpieņem, ka 
automašīna faktiski atradās brīvā apgrozībā Eiropas Savienībā. Šajā gadījumā automašīnu 
varēja deklarēt laišanai brīvā apgrozībā kā atpakaļievestu preci (MK 185. pants), pat ja 
automašīnai ir Šveices reģistrācijas numura zīmes; nederīgo Vācijas reģistrācijas apliecību 
(„Fahrzeugbrief”) varētu izmantot, lai pierādītu, ka automašīna bija brīvā apgrozībā.

Secinājumi

Ņemot vērā šos juridiskos apsvērumus un attiecīgos muitas tiesību aktus, lūgumraksta 
iesniedzēja sievai nevajadzēja saskarties ar sarežģījumiem, izbraucot no Šveices ar savu 
automašīnu. Kopienas muitas noteikumi per se neliedz viņai iebraukt Eiropas Kopienas 
muitas teritorijā saskaņā ar iepriekš minētajiem nosacījumiem. Tomēr nekas šajā lietā 
neliecina, ka atteikuma pamatā ir muitas noteikumu prasības. Tāpēc Komisija uzskata, ka 
jebkurā gadījumā lūgumrakstā nav sniegta pietiekama informācija, lai nodrošinātu papildu 
izmeklēšanu. Tomēr Komisijas dienesti būs gatavi lietu pārskatīt gan no ES muitas noteikumu 
viedokļa, gan no citu ES tiesību aktu viedokļa, ja Parlaments iegūs būtiskākus faktus no 
lūgumraksta iesniedzēja.”


