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Tema: Peticija Nr. 0219/2011 dėl to, kad Graikijos valstybė nuolat nesilaiko 1983 m. 
kovo 28 d. Tarybos direktyvos 83/182/EEB dėl tam tikrų transporto 
priemonių, laikinai importuojamų iš vienos valstybės narės į kitą, atleidimo 
nuo mokesčių Bendrijos teritorijoje nuostatų, kurią pateikė Vokietijos pilietis 
Siegfried Klattner

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas nurodo 1997 m. gegužės 29 d. Europos Teisingumo Teismo sprendimą 
byloje C-389/95 Siegfried Klattner prieš Elliniko Dimosio (Graikijos valstybė) dėl prašymo 
priimti prejudicinį sprendimą dėl Tarybos direktyvos 83/182/EEB dėl tam tikrų transporto 
priemonių, laikinai importuojamų iš vienos valstybės narės į kitą, atleidimo nuo mokesčių 
Bendrijos teritorijoje aiškinimo, pagal kurį Graikijos valdžios institucijos turėjo panaikinti 
peticijos pateikėjui mestus kaltinimus neteisėtai įvežus užsienio šalyje įregistruotą variklinę 
transporto priemonę. Vėliau peticijos pateikėjas paprašė atlyginti patirtą materialinę ir 
moralinę žalą (jo variklinės transporto priemonės konfiskavimą ir Graikijoje esančiam turtui 
nustatytus suvaržymus), tačiau vėluojant atlikti įvairias procedūras pranešta, kad jo prašymui 
skirti kompensaciją suėjo senaties terminas. Peticijos pateikėjas mano, kad tokia padėtis 
prieštarauja Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimui dėl pareiškimo Nr. 38460/97 
(Platakou prieš Graikiją), kuriame nurodyta, kad Graikijos terminus reglamentuojančios 
taisyklės prieštarauja Europos žmogaus teisių konvencijos 6 straipsniui (teisė į teisingą bylos 
nagrinėjimą), visų pirma šio straipsnio 1 daliai. Todėl peticijos pateikėjas prašo Europos 
Parlamentą imtis veiksmų ir užtikrinti, kad Graikija pagaliau imtų laikytis minėtos direktyvos 
nuostatų.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2011 m. gegužės 27 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).
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3. Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. rugsėjo 30 d.

„Peticijos pateikėjas praneša apie 2010 m. lapkričio 26 m. Graikijos Salonikų administracinio 
teismo sprendimą Nr. 2963/2010. Šiuo sprendimu jo prašymas skirti kompensaciją atmestas 
dėl suėjusio senaties termino. Jis manė, kad Graikijos Respublika atsakinga už jo patirtą žalą 
dėl to, kad nesilaikė įsipareigojimo į savo teisę perkelti Tarybos direktyvos 83/182/EEB dėl 
tam tikrų transporto priemonių, laikinai importuojamų iš vienos valstybės narės į kitą, 
atleidimo nuo mokesčių Bendrijos teritorijoje. Jo manymu, dėl tariamo ES teisės pažeidimo 
jis pripažintas kaltu dėl muitų teisės pažeidimo. Ir todėl jo turtui Graikijoje nustatyti laikini 
suvaržymai. 

Savo peticijoje jis pabrėžia, kad Graikijos nacionalinėje teisėje nustatyti valstybės 
atsakomybės senaties terminai per trumpi, todėl Graikijos Salonikų administracinis teismas 
pažeidė ES teisę. Be to, peticijos pateikėjas tvirtina, kad pažeista jo teisė į teisingą teismo 
bylos nagrinėjimą, užtikrinta Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 
straipsnio 1 dalyje. Šiuo atžvilgiu jis remiasi 2001 m. sausio 11 d. Europos Žmogaus Teisių 
Teismo sprendimu Nr. 38460/97 (Platakou prieš Graikiją). 

Komisijos pastaba

Nors valstybės narės įsipareigojusios skirti kompensaciją dėl žalos, susijusios su ES teisės 
pažeidimu, valstybės atsakomybės senaties terminai nustatomi nacionalinėje valstybių narių 
teisėje1. Vis dėlto ES teisės pažeidimas galėtų būti dviem atvejais. Pirma, jei valstybė narė 
nustato senaties terminus, kurie yra ne tokie palankūs, nei tie, kurie susiję su panašiais pagal 
nacionalinę teisę keliamais reikalavimais. Antra, jeigu valstybėms narėms beveik neįmanoma 
arba pernelyg sudėtinga gauti žalos atlyginimą. Remiantis pateikta informacija, peticijos 
pateikėjo atveju nebuvo nei vieno iš šių dviejų aplinkybių. 

Išvada

Atsižvelgiant į senaties terminus, ES teisė nepažeista. Todėl Komisija neturi kompetencijos 
spręsti šį klausimą.“

                                               
1 ETT, C-6/90 ir C-9/90 (Francovich ir kiti prieš Italijos Respubliką) [1991], 42 punktas; 
ETT, C-224/01 (Gerhard Köbler prieš Austrijos Respubliką) [2003], 58 punktas. 


