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Tárgy: Siegfried Klattner német állampolgár által benyújtott 0219/2011. számú 
petíció az egyes szállítóeszközök valamely tagállamba egy másik tagállamból 
történő ideiglenes behozatalának Közösségen belüli adómentességéről szóló 
83/182/EGK tanácsi irányelvnek a görög hatóságok általi folytatólagos be 
nem tartásáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója felhívja a figyelmet a Bíróságnak a C-389/95 számú ügyben (Siegfried 
Klattner kontra Görög Köztársaság) az egyes szállítóeszközök valamely tagállamba egy másik 
tagállamból történő ideiglenes behozatalának Közösségen belüli adómentességéről szóló 
83/182/EGK tanácsi irányelv értelmezésére vonatkozó előzetes döntéshozatali iránti kérelem 
tárgyában hozott 1997. május 29-i ítéletére, amelynek alapján a görög hatóságoknak vissza 
kellett vonniuk a petíció benyújtója ellen egy külföldön nyilvántartásba vett gépjármű 
törvénytelen behozatala miatt emelt vádat. A petíció benyújtója ezután vagyoni és nem 
vagyoni kártérítés iránti kérelmet nyújtott be (járművének lefoglalása és görögországi 
ingatlanára bejegyzett kényszerjelzálog miatt), de különböző eljárásbeli késedelmek 
következtében kártérítési igényét elévültnek nyilvánították. A petíció benyújtója szerint ez a 
körülmény ellentétes az Emberi Jogok Európai Bírósága által a 38460/97. számú (Platakou 
kontra Görög Köztársaság) ügyben hozott ítélettel, amelynek értelmében az elévülésre 
vonatkozó görög szabályok ellentétesek az emberi jogokról szóló európai egyezmény 6. 
cikkével (Tisztességes tárgyaláshoz való jog), mindenekelőtt a 6. cikk első bekezdésével. A
petíció benyújtója ezért arra kéri az Európai Parlamentet, hozzon intézkedéseket annak 
biztosítására, hogy Görögország haladéktalanul tegyen eleget a fent említett irányelv 
rendelkezéseinek.
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2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. május 27. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2011. szeptember 30.

A petíció benyújtója beszámol a thesszaloniki görög közigazgatási bíróság 2010. november 
26-i 2963/2010 sz. ítéletéről. Az ítélet elévülés miatt elutasította kártérítési igényét. Állítása 
szerint a Görög Köztársaság felelős a neki okozott kárért, mégpedig azáltal, hogy megszegte 
egyes szállítóeszközök valamely tagállamba egy másik tagállamból történő ideiglenes 
behozatalának Közösségen belüli adómentességéről szóló 83/182/EGK tanácsi irányelv 
átültetéséből adódó kötelezettségeit. Véleménye szerint az állítólagos kötelezettségszegés 
eredményeként vámjogsértés vádjában elítélték. Ugyanígy a Görögországban található 
ingatlanát ideiglenes jelzáloggal terhelték meg. 

Petíciójában a benyújtó rámutat arra, hogy a görög nemzeti törvényekben az állami 
felelősségre előírt elévülési határidők túl rövidek, amivel a thesszaloniki görög közigazgatási 
bíróság megsérti az uniós jogot. Emellett a petíció benyújtója szerint megsértették a 
tisztességes eljáráshoz való jogát, amelyet az emberi jogok és alapvető szabadságok 
védelméről szóló európai egyezmény 6. cikkének (1) bekezdése garantál. Ebben az 
összefüggésben megemlíti az EJEB által 2001. január 11-én a 38460/97. sz. Platakou kontra 
Görögország ügyben hozott ítéletet. 

A Bizottság észrevétele 

Bár a tagállamok kötelesek az uniós jog megsértése által okozott kár megtérítésére, az állami 
felelősségvállalás elévülési idejére a tagállamok nemzeti jogszabályai az irányadók1. 
Mindazonáltal az uniós jogsértése két helyzetben merülhet fel. Először is, ha a tagállam olyan 
elévülési időt állapít meg, amely kevésbé kedvező a hasonló nemzeti igényekkel kapcsolatos 
határidőhöz képest. Másodszor, ha a tagállam lényegében lehetetlenné teszi vagy túlságosan 
megnehezíti a kártérítés megszerzését. A benyújtott információk alapján a petíció 
benyújtójának ügyében egyik ilyen helyzet sem áll fenn. 

Következtetés 

Az elévülési határidőt illetően nem sértették meg az uniós jogot. Ezért a Bizottság nem 
rendelkezik hatáskörrel ahhoz, hogy beavatkozzon az ügyben.

                                               
1 Európai Bíróság, C-6/90 és C-9/90 sz. ügy (Francovich s mások kontra Olasz Köztársaság), 
[1991], 42. o.; Európai Bíróság, C-224/01. sz. ügy (Gerhard Köbler kontra Osztrák 
Köztársaság), [2003], 58. o. 


