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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0219/2011, którą złożył Siegfried Klattner (Niemcy) w sprawie 
ciągłego nieprzestrzegania przez państwo greckie dyrektywy Rady 
83/182/EWG z dnia 28 marca 1983 r. w sprawie zwolnień podatkowych we 
Wspólnocie, dotyczących niektórych środków transportu czasowo 
wwożonych do jednego państwa członkowskiego z innego państwa 
członkowskiego

1. Streszczenie petycji

Składający petycję odnosi się do wyroku Trybunału z dnia 29 maja 1997 r. w sprawie C 
389/95 Siegfried Klattner przeciwko Elliniko Dimosio (państwu greckiemu) dotyczącego 
wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym na temat interpretacji dyrektywy 
Rady 83/182/EWG w sprawie zwolnień podatkowych we Wspólnocie, dotyczących 
niektórych środków transportu czasowo wwożonych do jednego państwa członkowskiego z 
innego państwa członkowskiego, na podstawie którego władze greckie musiały wycofać się z 
nałożonych na składającego petycję opłat za nielegalny przywóz zarejestrowanego za granicą 
pojazdu silnikowego. Następnie składający petycję wystąpił o odszkodowanie za straty 
materialne i moralne (konfiskata pojazdu silnikowego i obciążenie jego nieruchomości 
w Grecji), jednak ze względu na różne  opóźnienia proceduralne jego roszczenie 
o odszkodowanie uznano za przedawnione. Składający petycję uważa ten stan rzeczy za 
sprzeczny z wyrokiem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie nr 38460/97 
(Platakou przeciwko Grecji), zgodnie z którym greckie przepisy w sprawie ograniczeń 
czasowych są sprzeczne z art. 6 europejskiej konwencji praw człowieka (prawo do rzetelnego 
procesu sądowego), a szczególnie z jego ust. 1. W związku z tym składający petycję wzywa 
Parlament Europejski do podjęcia działań w celu zapewnienia ostatecznego przestrzegania 
przez Grecję przepisów powyższej dyrektywy.

2. Dopuszczalność
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Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 27 maja 2011 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 30 września 2011 r.

Składający petycję przytacza wyrok nr 2963/2010 greckiego sądu administracyjnego w 
Salonikach, wydany w dniu 26 listopada 2010 r. Na mocy tego wyroku jego roszczenie o 
odszkodowanie zostało oddalone ze względu na przedawnienie. Domagał się on 
odszkodowania od Republiki Greckiej za wyrządzone mu szkody w związku z naruszeniem 
obowiązku transpozycji dyrektywy Rady 83/182/EWG w sprawie zwolnień podatkowych we 
Wspólnocie, dotyczących niektórych środków transportu czasowo wwożonych do jednego 
państwa członkowskiego z innego państwa członkowskiego. W jego opinii został on skazany 
za przestępstwo celne właśnie w wyniku rzekomego naruszenia. Na tej samej zasadzie jego 
nieruchomość położona w Grecji została obciążona tymczasową hipoteką. 

W petycji podkreśla on, że ograniczenia czasowe dotyczące odpowiedzialności państwa, 
określone w greckich przepisach prawa krajowego, są zbyt krótkie i z tego właśnie powodu 
grecki sąd administracyjny w Salonikach narusza prawo UE. Ponadto składający petycję 
twierdzi, że naruszono jego prawo do rzetelnego procesu określone w art. 6 ust. 1 Konwencji 
o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. W tym kontekście powołuje się on na 
wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka nr 38460/97 (Platakou przeciwko Grecji), 
wydany w dniu 11 stycznia 2001 r. 

Uwagi Komisji 

Mimo iż państwa członkowskie zobowiązane są do zrekompensowania szkody wyrządzonej 
wskutek naruszenia prawa UE, ograniczenia czasowe dotyczące odpowiedzialności państwa 
regulowane są przez przepisy prawa krajowego poszczególnych państw członkowskich1. 
Niemniej jednak naruszenie prawa UE może mieć miejsce w dwóch sytuacjach. Po pierwsze 
w sytuacji, gdy państwo członkowskie ustala ograniczenia czasowe, które są mniej korzystne 
od tych odnoszących się do podobnych roszczeń krajowych. Po drugie w sytuacji, gdy 
państwo członkowskie faktycznie uniemożliwia lub przesadnie utrudnia uzyskanie 
odszkodowania. Zgodnie z przedstawionymi informacji żadna z powyższych sytuacji nie ma 
miejsca w przedmiotowym przypadku. 

Wniosek 

W odniesieniu do ograniczeń czasowych nie stwierdza się naruszenia prawa UE. Komisja nie 
ma zatem uprawnień do podjęcia interwencji w tej sprawie.

                                               
1Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, sprawy C-6/90 oraz C-9/90 (Francovich i in. przeciwko Republice 
Włoskiej) [1991], pkt 42; Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, sprawa C-224/01 (Gerhard Köbler 
przeciwko Republice Austrii) [2003], pkt 58. 


