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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0219/2011 af Siegfried Klattner, tysk statsborger, om den græske 
stats fortsatte misligholdelse af Rådets direktiv 83/182/EØF om afgiftsfritagelse 
inden for Fællesskabet ved midlertidig indførsel af visse transportmidler

1. Sammendrag

Andrageren henviser til Domstolens dom af 29. maj 1997 i sag C-389/95 (Siegfried Klattner 
v. Den Hellenske Republik) om anmodning om præjudiciel afgørelse vedrørende 
fortolkningen af Rådets direktiv 83/182/EØF om afgiftsfritagelse inden for Fællesskabet ved 
midlertidig indførsel af visse transportmidler, på baggrund af hvilken de græske myndigheder 
måtte frafalde deres anklage mod andrageren for ulovlig indførsel af et i udlandet 
indregistreret motorkøretøj. Andrageren anmodede efterfølgende om erstatning for materielle 
og moralske skader (beslaglæggelse af hans motorkøretøj og tvangspant på hans ejendom i 
Grækenland), men på grund af diverse procedureforsinkelser blev hans erstatningskrav 
erklæret for forældet. Andrageren betragter dette forhold som værende i modstrid med den 
afgørelse, som Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol traf i sag no. 38460/97 (Platakou 
v. Den Hellenske Republik), i henhold til hvilken de græske forældelsesregler er i modstrid 
med den europæiske menneskerettighedskonventions artikel 6, (Ret til retfærdig rettergang) 
og navnlig denne artikels stk. 1. Andrageren anmoder derfor Europa-Parlamentet om at gribe 
ind med henblik på at sikre, at Grækenland omsider efterlever ovennævnte direktivs 
bestemmelser.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling.

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 27. maj 2011). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 30. september 2011.
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"Andrageren fortæller om den græske forvaltningsdomstol i Thessalonikis dom nr. 2963/2010 
udstedt den 26. november 2010. I dommen afvises hans erstatningskrav på grund af 
forældelse. Han holdt Den Hellenske Republik ansvarlig for skader, han har lidt som følge af 
overtrædelse af forpligtelsen til at gennemføre Rådets direktiv 83/182/EØF om 
afgiftsfritagelse inden for Fællesskabet ved midlertidig indførsel af visse transportmidler 
Ifølge ham blev han dømt for overtrædelse af toldregler på baggrund af den påståede 
overtrædelse. Ligeledes blev hans ejendom i Grækenland pålagt et foreløbigt realkreditlån. 

I andragendet påpeger han, at forældelsesfristerne for statsligt erstatningsansvar, der er fastsat 
i den græske lovgivning, er for korte. Derfor overtræder den græske forvaltningsdomstol i 
Thessaloniki fællesskabsretten. Desuden påstår andrageren, at hans ret til retfærdig rettergang 
jf. artikel 6(1) i konventionen til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende 
frihedsrettigheder, er blevet krænket. I den forbindelser henviser han til Den Europæiske 
Menneskerettighedsdomstols dom nr. 38460/97 (Platakou v. Den Hellenske Republik) af 11. 
januar 2001. 

Kommissionens bemærkninger 

Selvom medlemsstaterne er forpligtet til at kompensere for skader opstået som følge af 
overtrædelse af fællesskabsretten, reguleres forældelsesfristerne for statsligt erstatningsansvar 
af medlemsstaternes nationale love1. Ikke desto mindre kan der i to situationer være tale om 
en overtrædelse af fællesskabsretten. For det første hvis en medlemsstat fastsætter 
forældelsesfrister, der er mindre gunstige end dem, der gælder for lignende indenlandske krav. 
For det andet hvis en medlemsstat gør det praktisk umuligt eller overordentligt besværligt af 
opnå erstatning. I henhold til de fremsendte oplysninger er der ikke tale om nogen af disse 
situationer i andragerens tilfælde. 

Afsluttende udtalelse 

Hvad forældelsesfristen angår, er der ikke tale om overtrædelse af fællesskabsretten. Derfor 
har Kommissionen ikke beføjelse til direkte at gribe ind i sagen."

                                               
1 EF-Domstolen, C-6/90 og C-9/90 (Francovich m. fl. v. Den Italienske Republik) (1991), 42 
s; EF-Domstolen, C-224/01 (Gerhard Köbler v. Republikken Østrig) (2003), 58.


