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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0219/2011 imressqa minn Siegfried Klattner, ta’ ċittadinanza 
Ġermaniża, dwar in-nuqqas persistenti tal-Istat Grieg li jikkonforma mad-
Direttiva tal-Kunsill 83/182/KEE tat-28 ta’ Marzu 1983 dwar eżenzjonijiet 
mit-taxxa ġewwa l-Komunità għal ċerti mezzi ta’ trasport temporanjament 
importati fi Stat Membru minn Stat Membru ieħor

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jirreferi għas-sentenza tal-Qorti tad-29 ta’ Mejju 1997 fil-Kawża C-389/95 
Siegfried Klattner vs Elliniko Dimosio (l-Istat Grieg) rigward talba għal deċiżjoni preliminari 
dwar l-interpretazzjoni tad-Direttiva tal-Kunsill 83/182/KEE dwar eżenzjonijiet mit-taxxa 
ġewwa l-Komunità għal ċerti mezzi ta’ trasport temporanjament importati fi Stat Membru 
minn Stat Membru ieħor, li abbażi tagħha l-awtoritajiet Griegi kellhom jirtiraw l-akkużi 
miġjuba kontra l-petizzjonant għal importazzjoni illegali ta’ vettura bil-mutur irreġistrata 
f’pajjiż barrani. Il-petizzjonant, sussegwentement, talab kumpens għal danni materjali u 
morali (il-konfiska tal-vettura bil-mutur tiegħu u l-ħlas mitlub minnu għall-proprjetà tiegħu 
fil-Greċja), iżda, minħabba d-dewmien proċedurali li seħħ f’diversi okkażjonijiet, it-talba 
tiegħu għal kumpens ġiet iddikjarata preskritta. Il-petizzjonant iqis li din is-sitwazzjoni tmur 
kontra s-sentenza tal-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem fl-Applikazzjoni Nru 38460/97 
(Platakou vs il-Greċja), li skontha r-regoli Griegi dwar il-preskrizzjoni jmorru kontra l-
Artikolu 6 tal-Konvenzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem (dritt għal proċess ġust) u 
b’mod partikolari l-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu. Għalhekk, il-petizzjonant jistieden lill-
Parlament Ewropew biex jintervieni bil-għan li jiġi żgurat li l-Greċja fl-aħħar tikkonforma 
mad-Direttiva ta’ hawn fuq.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fis-27 ta’ Mejju 2011. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).
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3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-30 ta’ Settembru 2011

Il-petizzjonant jirrapporta dwar is-sentenza Nru 2963/2010 tal-Qorti amministrattiva Griega 
ta’ Thessaloniki maħruġa fis-26 ta’ Novembru 2010. Fis-sentenza, it-talba tiegħu għal 
kumpens ġiet irrifjutata minħabba t-tul ta’ żmien. Huwa żamm ir-Repubblika Ellenika 
responsabbli għad-danni kkawżati lilu minħabba l-ksur tal-obbligu li tiġi trasposta d-Direttiva 
tal-Kunsill 83/182/KEE tat-28 ta’ Marzu 1983 dwar eżenzjonijiet mit-taxxa ġewwa l-
Komunità għal ċerti mezzi ta’ trasport temporanjament importati fi Stat Membru minn Stat 
Membru ieħor. Fil-fehma tiegħu, huwa nstab ħati ta’ reat doganali bħala riżultat tal-ksur 
allegat.  Bl-istess mod, il-proprjetà tiegħu li tinsab fil-Greċja ġiet imposta tariffi b’ipoteka 
provviżorja. 

Fil-petizzjoni tiegħu, huwa jinnota li l-perjodi ta’ limitazzjoni għar-responsabilità tal-istat, 
stabbiliti fil-liġijiet nazzjonali Griegi, huma qosra wisq; u din hija r-raġuni għalfejn il-qorti 
amministrattiva Griega ta’ Thessaloniki tikser il-liġi tal-UE. Barra minn hekk, il-petizzjonant 
jallega l-ksur tad-dritt tiegħu għal proċess ġust mogħti mill-Artikolu 6(1) tal-Konvenzjoni 
għall-Protezzjoni tad-Drittijiet tal-Bniedem u l-Libertajiet Fundamentali. F’dan il-kuntest, 
huwa jirreferi għas-sentenza Nru 38460/97 (Platakou vs il-Greċja) tal-QEDB maħruġa fil-11 
ta’ Jannar 2001. 

Il-kumment tal-Kummissjoni 

Minkejja li l-Istati Membri huma obbligati li jagħtu kumpen għad-danni kkawżati minn ksur 
tal-liġi tal-UE, il-perjodi ta’ limitazzjoni għar-responsabilità tal-Istat huma regolati mil-liġijiet 
nazzjonali tal-Istati Membri1. Madankollu, ksur tal-liġi tal-UE jista’ jiġi rikonoxxut f’żewġ 
sitwazzjonijiet. L-ewwel, jekk Stat Membru jistabbilixxi perjodi ta’ limitazzjoni li jkunu inqas 
favorevoli minn dawk relatati ma’ talbiet simili ta’ natura domestika. It-tieni, jekk Stat 
Membru jagħmilha prattikament impossibbli jew eċċessivament diffiċli li jinkiseb kumpens. 
Skont l-informazzjoni pprovduta, l-ebda waħda minn dawn is-sitwazzjonijiet ma tissemma fil-
każ tal-petizzjonant. 

Konklużjoni 

Fir-rigward tal-perjodi ta’ limitazzjoni, m’hemm l-ebda ksur tal-liġi tal-UE. Għaldaqstant, il-
Kummissjoni m’għandha l-ebda kompetenza biex tintervieni f’din il-kwistjoni.

                                               
1 Il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja, C-6/90 u C-9/90 (Francovich u oħrajn vs Ir-Repubblika 
Taljana) [1991], 42 s; Il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja, C-224/01 (Gerhard Köbler vs Ir-
Repubblika tal-Awstrija) [2003], 58. 


