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

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru petiții

1.9.2009

COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1514/2008, adresată de Boris Galonske, de cetățenie germană, 
privind potențialele încălcări ale principiului comunitar al liberei circulații a 
mărfurilor

1. Rezumatul petiției

Petiționarul, cetățean german cu reședința actuală în Elveția, consideră că reglementările 
vamale ale Uniunii Europene nu sunt compatibile cu principiul liberei circulații a mărfurilor, 
deoarece soția sa a fost împiedicată să intre pe teritoriul Uniunii Europene cu automobilul 
personal, care are plăcuțe de înmatriculare elvețiene. Petiționarul susține că automobilul a fost 
cumpărat în Germania și că schimbarea plăcuțelor de înmatriculare a intervenit atunci când s-
a mutat cu locul de muncă în Elveția. El consideră că dreptul soției sale la liberă circulație a 
fost, de asemenea, încălcat. Conform petiționarului, cetățenii UE care locuiesc în afara 
Uniunii Europene ar fi discriminați în comparație cu cetățenii UE care locuiesc în Uniunea 
Europeană, deoarece drepturile de proprietate ale primilor sunt limitate. Petiționarul solicită 
Parlamentului European să intervină pentru rectificarea acestei situații.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 16 martie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 1 septembrie 2009

În primul rând, Comisia dorește să sublinieze faptul că petiția nu conține anumite elemente 
factuale importante. Petiționarul nu indică motivele exacte pentru care i s-a refuzat soției 
acestuia intrarea pe teritoriul UE. Se fac anumite trimiteri vagi la „reglementările vamale 
comunitare”, dar acestea nu sunt suficiente pentru a permite Comisiei să determine dacă statul 
membru/statele membre în cauză (acesta/acestea nu sunt indicate) au încălcat într-adevăr 
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dreptul vamal comunitar. De asemenea, din petiție nu reiese în mod clar dacă petiționarul se 
referă la mutarea integrală (un eventual reimport) a automobilului și a familiei din Elveția pe 
teritoriul CE (refuzul scutirii de la plata taxelor vamale în cazul scoaterii sau reintroducerii 
bunurilor pe teritoriul CE) sau este vorba doar de o admitere temporară a autovehiculului 
ocazionată de o călătorie. 

Este foarte probabil ca petiționarul să se refere la situația „admiterii temporare”. În acest caz, 
în ceea ce privește utilizarea în scop personal a unui mijloc de transport de către o persoană 
fizică rezidentă pe teritoriul vamal al Comunității (care pare a fi cazul soției petiționarului), 
articolul 560 din CCIP (Dispozițiile de aplicare a Codului Vamal Comunitar) prevăd o scutire 
integrală de la plata taxelor de import în cazul în care persoana în cauză folosește mijlocul de 
transport în regim ocazional, la solicitarea titularului vehiculului, și în cazul în care titularul se 
află pe teritoriul vamal al Comunității în momentul utilizării mijlocului de transport.

Chiar și în cazul în care autovehiculul nu respectă condițiile acestei dispoziții, se acordă 
scutire de la plata taxelor vamale dacă acesta este importat ocazional și pentru o perioadă care 
nu depășește trei luni sau într-o situație specifică fără efecte economice (cf. articolului 578 
CCIP). 
Condițiile pentru acordarea statutului de admitere temporară sunt conforme cu Convenția de 
la Istanbul la care atât CE, cât și Elveția sunt părți contractante.

Cu toate acestea, din moment ce automobilul ar fi fost achiziționat în Germania și schimbarea 
plăcuțelor de înmatriculare s-a efectuat în momentul în care petiționarul s-a mutat în Elveția, 
se presupune că vehiculul s-a aflat într-un regim de liberă circulație în CE. În acest caz, 
autovehiculul ar fi putut fi declarat ca fiind pus în liberă circulație ca bun returnat (articolul 
185 CC), chiar dacă acesta avea plăcuțe de înmatriculare elvețiene; certificatul de 
înmatriculare anulat din Germania („Fahrzeugbrief”) ar putea fi folosit pentru a demonstra că 
autovehiculul s-a aflat în liberă circulație.

Concluzii

Având în vedere aceste considerații de natură juridică și legislația vamală aplicabilă, soția 
petiționarului nu ar fi trebuit să întâmpine dificultăți în momentul ieșirii de pe teritoriul 
elvețian la volanul autovehiculului. Dreptul vamal comunitar per se nu împiedică intrarea 
acesteia pe teritoriul vamal al CE, dacă se respectă condițiile enumerate mai sus. Totuși, în 
petiție nu există niciun lucru care să indice că refuzul ar fi fost întemeiat pe cerințe legate de 
dreptul vamal. Prin urmare, Comisia consideră că, în aceste condiții, petiția nu oferă suficiente 
elemente care să justifice o investigație mai amănunțită. Totuși, serviciile Comisiei sunt 
dispuse să reexamineze cazul – în temeiul dreptului vamal comunitar sau al oricărui alt
domeniu al dreptului comunitar – în cazul în care Parlamentul va furniza elemente factuale 
suplimentare din partea petiționarului. 


