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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0219/2011, ingediend door Siegfried Klattner (Duitse nationaliteit), over 
de voortdurende niet-naleving door de Griekse staat van Richtlijn 83/182/EEG van de 
Raad betreffende de belastingvrijstellingen bij de tijdelijke invoer van bepaalde 
vervoermiddelen binnen de Gemeenschap

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener verwijst naar het arrest van het Hof van Justitie van 29 mei 1997 in zaak C-389/95 
(Siegfried Klattner tegen Griekenland) betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing 
over de uitlegging van Richtlijn 83/182/EEG van de Raad betreffende de belastingvrijstellingen 
bij de tijdelijke invoer van bepaalde vervoermiddelen binnen de Gemeenschap, op grond 
waarvan de Griekse overheden hun aanklacht tegen indiener wegens illegale invoer van een in 
het buitenland geregistreerd motorvoertuig moesten intrekken. Indiener diende vervolgens een 
verzoek in om vergoeding van materiële en immateriële schade (inbeslagneming van zijn 
motorvoertuig en gedwongen verpanding van zijn eigendom in Griekenland), maar wegens 
verschillende vertragingen in de procedure werd zijn compensatie-eis verjaard verklaard. 
Indiener beschouwt deze situatie als strijdig met de uitspraak van het Europees Hof voor de 
Rechten van de Mens in zaak 38460/97 (Platakou tegen Griekenland), op grond waarvan de 
Griekse verjaringsregels in strijd zijn met artikel 6 van het Europees Verdrag tot bescherming 
van de rechten van de mens (recht op een eerlijk proces) en in het bijzonder lid 1 van dit artikel. 
Indiener verzoekt derhalve het Europees Parlement om in te grijpen en ervoor te zorgen dat 
Griekenland de bepalingen van bovenstaande richtlijn naleeft.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 27 mei 2011. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 202, 
lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 september 2011.

Indiener verwijst naar vonnis nr. 2963/2010 van de Griekse administratieve rechtbank in 
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Thessaloniki van 26 november 2010. In dit vonnis wordt zijn vordering van schadeloosstelling 
afgewezen op grond van een tijdsverloop. Hij stelde de Helleense Republiek aansprakelijk voor 
de schade die hij had opgelopen als gevolg van de schending van de verplichting tot omzetting 
van Richtlijn 83/182/EEG van de Raad betreffende de belastingvrijstellingen bij de tijdelijke 
invoer van bepaalde vervoermiddelen binnen de Gemeenschap. Naar eigen zeggen is hij als 
gevolg van deze vermeende schending veroordeeld voor een douanedelict. Daarnaast vond er 
gedwongen verpanding van zijn eigendom in Griekenland plaats. 

Hij wijst er in zijn verzoekschrift op dat de Griekse nationale wetgeving een te korte 
verjaringstermijn voor aansprakelijkheid van de staat hanteert en dat de uitspraak van de Griekse 
administratieve rechtbank in Thessaloniki daardoor in strijd is met de EU-wetgeving. Indiener 
beweert tevens dat er sprake is van schending van zijn recht op een eerlijk proces op grond van 
artikel 6, lid 1 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden. Hij verwijst daarbij naar vonnis nr. 38460/97 (Platakou tegen Griekenland) van het 
Europees Hof voor de Rechten van de Mens van 11 januari 2001. 

Opmerking van de Commissie 

Hoewel lidstaten verplicht zijn tot vergoeding van schade veroorzaakt door een schending van de 
EU-wetgeving, valt de verjaringstermijn voor aansprakelijkheid van de staat onder de nationale 
wetgeving van elke lidstaat1. Een schending van het EU-recht is niettemin mogelijk onder een 
tweetal omstandigheden. Dit kan zich ten eerste voordoen als een lidstaat een verjaringstermijn 
heeft vastgelegd die slechter is dan die voor soortgelijke vorderingen binnen de lidstaat, en ten 
tweede als een lidstaat het praktisch onmogelijk of uiterst moeilijk maakt om een 
schadevergoeding te krijgen. In het geval van indiener blijkt uit de verstrekte informatie niet dat 
een van beide omstandigheden zich voordoet. 

Conclusie 

Voor wat betreft de verjaringstermijn kan geen schending van het EU-recht worden 
geconstateerd. De Commissie is daarom niet bevoegd om tussenbeide te komen in deze kwestie.

                                               
1 Hof, C-6/90 en C-9/90 (Francovich en anderen tegen Italiaanse Republiek) [1991], 42 s; Hof, C-224/01 (Gerhard 
Köbler tegen Republiek Oostenrijk) [2003], 58. 


