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Комисия по петиции

30.9.2011

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0219/2011 внесена от Siegfried Klattner, с германско гражданство, 
относно продължаващото неспазване от страна на гръцката държава на 
Директива 83/182/ЕИО на Съвета от 28 март 1983 година за освобождаване 
от данъчно облагане в Общността при временен внос на някои превозни 
средства от една държава-членка в друга

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията се позовава на решението на Съда от 29 май 1997 г. по дело 
C-389/95 Siegfried Klattner срещу Elliniko Dimosio (Гърция) относно референция за 
предварителното отсъждане относно тълкуването на Директивата 83/182/ЕИО на 
Съвета за освобождаване от данъчно облагане в Общността при временен внос на 
някои превозни средства от една държава-членка в друга, въз основа на което гръцките 
органи трябва да отменят данъците, наложени на вносителя на петицията за нелегален 
внос на регистрирано в чужбина моторно превозно средство. След това вносителят на 
петицията е изискал обезщетение за нанесени материални и морални щети 
(конфискация на моторно превозно средство и такса за имуществото му в Гърция), но 
поради различни процедурни забавяния, молбата му за обезщетение е била обявена за 
погасена по давност. Вносителят на петицията счита, че това положение е в 
противоречие с решението на Европейския съд за правата на човека в приложение № 
38460/97 (Platakou срещу Гърция), съгласно което гръцките правила относно сроковете 
на давност са в противоречие с член 6 от Европейска конвенция за правата на човека 
(право на справедлив процес) и по-специално параграф 1 на този член. Поради това 
вносителят на петицията призовава Европейския парламент да се намеси с оглед да се 
гарантира, че Гърция в крайна сметка спазва разпоредбите на гореспоменатата 
директива.

2. Допустимост
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Oбявена за допустима на 27 май 2011 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 30 септември 2011 г.

Вносителят на петицията съобщава за решение № 2963/2010, издадено на 26 ноември 
2010 г. от гръцкия административен съд. В това решение искането му за компенсация е 
отхвърлено поради изтекла давност. Той е обвинил Република Гърция за щетите, които 
е претърпял вследствие на това, че страната не е спазила задълженията си за 
транспониране на Директива 83/182/EИО на Съвета за освобождаване от данъчно 
облагане в Общността при временен внос на някои превозни средства от една държава-
членка в друга. Според вносителя на петицията, в резултат на това предполагаемо 
нарушение, той е бил обвинен в митническо престъпление. Също така върху имота му, 
който се намира в Гърция, е била наложена временна ипотека.

В своята петиция вносителят посочва, че ограничителните срокове във връзка с 
държавната отговорност, определени в националните закони на Гърция, са прекалено 
кратки; поради това гръцкият административен съд в Солун нарушава правото на ЕС.
Освен това вносителят твърди, че е нарушено правото му на справедлив съдебен 
процес, гарантирано от член 6, параграф 1 от Конвенцията за защита на правата на 
човека и основните свободи. В този контекст вносителят се позовава на решение № 
38460/97 (Platakou срещу Гърция) на Европейския съд по правата на човека, издадено 
на 11 януари 2001 г.

Наблюдения на Комисията

Въпреки че държавите-членки са задължени да компенсират щетите, причинени 
вследствие на нарушение на правото на ЕС, ограничителните срокове във връзка с 
държавната отговорност се уреждат от националните закони на държавите-членки1.
Независимо от това, нарушение на правото на ЕС може да бъде установено в два 
случая. Първо, ако държавата-членка е определила срокове, които са по-
неблагоприятни от тези по отношение на подобни искове на национално равнище.
Второ, ако държава-членка направи така, че получаването на компенсация да се окаже 
на практика невъзможно или извънредно трудно. Съгласно предоставената 
информация, в случая на вносителя на петицията не става дума за нито едното от двете.

Заключение

По отношение на ограничителните срокове, не е налице нарушение на правото на ЕС.
Поради това Комисията не разполага с правомощия за намеса в този случай.

                                               
1 Съд на ЕС, C-6/90 и C-9/90 (Francovich и други срещу Република Италия) [1991], 42 s; Съд на ЕС, C-
224/01 (Gerhard Köbler срещу Република Австрия) [2003], 58.


