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Temats: Lūgumraksts Nr. 0219/2011, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais Siegfried 
Klattner, par to, ka Grieķijas valsts ilgstoši neievēro Padomes 1983. gada 
28. marta Direktīvu 83/182/EEK par nodokļu atbrīvojumiem, ko Kopienā 
piemēro dažu transportlīdzekļu pagaidu ievešanai no vienas dalībvalsts citā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs atsaucas uz Tiesas 1997. gada 29. maija spriedumu lietā C-389/95 
Siegfried Klattner pret Elliniko Dimosio (Grieķijas valsts) attiecībā uz lūgumu sniegt 
prejudiciālu nolēmumu par Padomes Direktīvas 83/182/EEK par nodokļu atbrīvojumiem, ko 
Kopienā piemēro dažu transportlīdzekļu pagaidu ievešanai no vienas dalībvalsts citā, 
interpretāciju, pamatojoties uz kuru Grieķijas varas iestādēm vajadzēja atcelt savas apsūdzības 
pret lūgumraksta iesniedzēju par nelikumīgu ārvalstī reģistrēta transportlīdzekļa ievešanu.
Lūgumraksta iesniedzējs pēc tam pieprasīja kompensāciju par materiālo un morālo kaitējumu 
(viņa transportlīdzekļa konfiscēšana un nodeva par viņa īpašumu Grieķijā), bet dažādu 
procesuālu kavējumu dēļ tika atzīts, ka viņa prasībai par kompensāciju ir iestājies noilgums.
Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka šī situācija ir pretrunā Eiropas Cilvēktiesību tiesas 
spriedumam pieteikumā Nr. 38460/97 (Platakou pret Grieķiju), saskaņā ar kuru Grieķijas 
noteikumi par noilgumu ir pretrunā Eiropas Cilvēktiesību konvencijas 6. pantam (tiesības uz 
taisnīgu tiesu) un īpaši šā panta 1. punktam. Tādēļ lūgumraksta iesniedzējs lūdz Eiropas 
Parlamentu iejaukties, lai nodrošinātu, ka Grieķija vismaz ievēro iepriekš minētās direktīvas 
noteikumus.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2011. gada 27. maijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2011. gada 30. septembrī
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Lūgumraksta iesniedzējs ziņo par Grieķijas administratīvās tiesas Salonikos 2010. gada 
26. novembrī izdoto spriedumu Nr. 2963/2010. Šajā spriedumā viņa prasība par kompensāciju 
ir noraidīta sakarā ar noilgumu. Viņš uzskata, ka Grieķijas Republika ir atbildīga par viņam 
radīto kaitējumu, nepildot pienākumu transponēt Padomes Direktīvu 83/182/EEK par nodokļu 
atbrīvojumiem, ko Kopienā piemēro dažu transportlīdzekļu pagaidu ievešanai no vienas 
dalībvalsts citā. Viņaprāt, iespējamā tiesību akta pārkāpuma rezultātā viņš tika atzīts par 
vainīgu muitas pārkāpumā. Tāpat viņa īpašumam, kas atrodas Grieķijā, tika uzlikta pagaidu 
ķīla.

Savā lūgumrakstā viņš norāda, ka valsts atbildības noilguma termiņi, kas noteikti Grieķijas 
valsts tiesību aktos, ir pārāk īsi, tādēļ Grieķijas administratīvā tiesa Salonikos pārkāpj ES 
tiesību aktus. Turklāt lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka ir pārkāptas viņa tiesības uz 
taisnīgu tiesu, kas noteiktas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 6. panta 
1. punktā. Šajā saistībā viņš atsaucas uz Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2001. gada 11. janvāra 
spriedumu Nr. 38460/97 (Platakou pret Grieķiju).

Komisijas komentārs

Lai gan dalībvalstīm ir pienākums kompensēt kaitējumu, ko radījusi ES tiesību aktu 
pārkāpšana, valsts atbildības noilguma termiņus nosaka dalībvalstu tiesību akti1. Tomēr par 
ES tiesību aktu pārkāpumu var uzskatīt divas situācijas. Pirmkārt, ja dalībvalsts nosaka 
noilguma termiņus, kuri ir nelabvēlīgāki nekā tie, kas saistīti ar līdzīgām vietējām prasībām.
Otrkārt, ja dalībvalsts padara kompensācijas iegūšanu faktiski neiespējamu vai pārlieku grūtu.
Saskaņā ar sniegto informāciju lūgumraksta iesniedzēja gadījumā nav radusies neviena no šim 
situācijām.

Secinājums

Attiecībā uz noilguma termiņiem nav pārkāpti ES tiesību akti. Tādēļ Komisijai nav tiesību 
iejaukties šajā jautājumā.

                                               
1 1991. gada 19. novembra Eiropas Kopienu Tiesas spriedums apvienotajās lietās C-6/90 un 
C-9/90 Andrea Francovich un Danila Bonifaci un citi pret Itālijas Republiku, 42. punkts; 
2003. gada 30. septembra Eiropas Kopienu Tiesas spriedums lietā C-224/01 Gerhard Köbler
pret Austrijas Republiku, 58. punkts.


