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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1514/2008, którą złożył Boris Galonske (Niemcy) w sprawie 
domniemanego naruszenia wspólnotowej zasady swobodnego przepływu 
towarów

1. Streszczenie petycji

Składający petycję, który jest niemieckim obywatelem mieszkającym obecnie w Szwajcarii, 
uważa, że wspólnotowe uregulowania celne nie są zgodne z zasadą swobodnego przepływu 
towarów, ponieważ uniemożliwiono jego żonie wjazd do UE rodzinnym samochodem ze 
szwajcarskimi tablicami rejestracyjnymi. Składający petycję twierdzi, że samochód został 
zakupiony w Niemczech, a zmiana tablic rejestracyjnych nastąpiła, gdy ze względów 
służbowych przeprowadził się do Szwajcarii. Uważa, że naruszone zostało również prawo 
jego żony do swobodnego przemieszczania się. Zdaniem składającego petycję obywatele UE 
przebywający poza UE są dyskryminowani wobec obywateli UE zamieszkujących na 
obszarze Wspólnoty, gdyż prawa własności tych pierwszych są ograniczone. Składający 
petycję zwraca się do Parlamentu Europejskiego o naprawę tej sytuacji.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 16 marca 2009 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 1 września 2009 r.

Komisja pragnie przede wszystkim zaznaczyć, że petycja jest w pewnym stopniu pozbawiona
istotnych faktów. W istocie nie wskazano w niej, na jakiej dokładnie podstawie odmówiono 
rodzinie składającego petycję wjazdu do UE. Pojawiają się ogólne odniesienia do 
„uregulowań celnych UE”, lecz nie są to dla Komisji wystarczające podstawy do dokonania
oceny, czy rzeczone państwo/-a członkowskie (które nie zostało/-y podane) rzeczywiście 
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naruszyło/-y wspólnotowe prawo celne. W petycji nie określono również, czy składający 
petycję odnosi się do całkowitego przemieszczenia (prawdopodobnie ponownego przywozu)
samochodu wraz z rodziną ze Szwajcarii do Wspólnoty Europejskiej (odmowa zwolnienia 
z należności celnych towarów w związku z wyprowadzeniem lub wspólnotowych towarów 
powracających), czy też jedynie do odprawy czasowej samochodu w ramach wyjazdu 
turystycznego.

Składający petycję najprawdopodobniej odnosi się do statusu „odprawy czasowej”. W tym 
względzie, w odniesieniu do prywatnego użytkowania niewspólnotowego środka transportu
przez osobę fizyczną zamieszkałą na obszarze celnym Wspólnoty (co zdaje się zachodzić 
w przypadku żony składającego petycję), art. 560 przepisów wykonawczych do 
Wspólnotowego Kodeksu Celnego przewiduje całkowite zwolnienie z należności celnych 
przywozowych, w przypadku gdy osoba ta korzysta ze środka transportu okazjonalnie, 
zgodnie z zaleceniami posiadacza dowodu rejestracyjnego oraz jeżeli w czasie użytkowania 
pojazdu posiadacz ten znajduje się na obszarze celnym Wspólnoty.

Nawet jeżeli pojazd nie spełnia warunków określonych w tym przepisie, zostanie on 
zwolniony z należności celnych, jeśli jest przywożony sporadycznie i na okres 
nieprzekraczający trzech miesięcy lub w szczególnych sytuacjach niewywołujących skutków 
gospodarczych (por. art. 578 przepisów wykonawczych do Wspólnotowego Kodeksu 
Celnego).
Warunki uprawniające do korzystania z procedury odprawy czasowej są zgodne z konwencją 
stambulską, której stronami są zarówno WE, jak i Szwajcaria.

Niemniej ponieważ pojazd został rzekomo zakupiony w Niemczech, a zmiana tablic 
rejestracyjnych nastąpiła, kiedy skarżący przeprowadził się do Szwajcarii, należy uznać, że 
pojazd ten w istocie znajdował się w swobodnym obrocie na obszarze WE. W takiej sytuacji 
pojazd mógł być zgłoszony do dopuszczenia do swobodnego obrotu jako „towar 
powracający” (art. 185 Kodeksu Celnego), nawet jeżeli posiada on szwajcarskie tablice 
rejestracyjne; dowodem na to, że pojazd znajdował się w swobodnym obrocie może być 
nieważny niemiecki dowód rejestracyjny („Fahrzeugbrief”).

Wnioski

Wobec powyższych względów prawnych i w odniesieniu do przepisów celnych żona 
skarżącego nie powinna była napotkać trudności przy wyjeździe swym pojazdem ze 
Szwajcarii. Wspólnotowe prawo celne jako takie nie wyklucza jej wjazdu na obszar celny WE 
z zastrzeżeniem wymienionych powyżej warunków. Jednakże żaden z elementów tej sprawy 
nie wskazuje, aby odmowa wynikała z wymogów prawa celnego. Komisja jest zatem zdania, 
iż petycja w istocie nie dostarcza wystarczających elementów, które dałyby podstawy do 
dalszego badania tej sprawy. Służby Komisji wyrażają jednak gotowość do ponownego 
rozpatrzenia sprawy – w oparciu o prawo celne UE bądź inną gałąź prawa UE – jeżeli 
Parlament przedstawi więcej istotnych faktów uzyskanych od składającego petycję.
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