
CM\879030RO.doc PE473.755v01-00

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru petiții

30.9.2011

COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0219/2011, adresată de Siegfried Klattner, de cetățenie germană, 
privind continua încălcare de către statul elen a Directivei 83/182/CEE a 
Consiliului privind scutirile de taxă în interiorul Comunității pentru anumite 
mijloace de transport importate temporar dintr-un stat membru în altul

1. Rezumatul petiției

Petiționarul face referire la hotărârea Curții din 29 mai 1997 în cauza C-389/95 (Siegfried 
Klattner versus Republica Elenă) având ca obiect pronunțarea unei hotărâri preliminare 
privind interpretarea Directivei 83/182/CEE a Consiliului privind scutirile de taxă în interiorul 
Comunității pentru anumite mijloace de transport importate temporar dintr-un stat membru în 
altul, pe baza căreia autoritățile elene au trebuit să renunțe la acuzația împotriva petiționarului 
pentru introducerea ilegală a unui autovehicul înregistrat în străinătate. Petiționarul a solicitat 
ulterior despăgubiri pentru daune materiale și morale (confiscarea autovehiculelor sale și 
ipotecarea forțată a proprietății sale din Grecia), dar, din cauza unor diverse întârzieri 
procedurale, cererea sa pentru despăgubiri a fost declarată expirată. Petiționarul consideră că 
acest aspect contravine hotărârii pe care Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat-o 
în cauza nr. 38460/97 (Platakou versus Republica Elenă), conform căreia normele de limitare 
elene sunt în contradicție cu articolul 6 din Convenția europeană a drepturilor omului, 
(Dreptul la un proces echitabil) și, mai exact, cu alineatul 1 din acest articol. Prin urmare, 
petiționarul solicită Parlamentului European să intervină pentru a asigura că Grecia va 
respecta în cele din urmă dispozițiile directivei menționate anterior.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 27 mai 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 30 septembrie 2011
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Petiționarul face referire la Hotărârea nr. 2963/2010 a Tribunalului administrativ elen din 
Salonic emisă la 26 noiembrie 2010. În această hotărâre, cererea sa de despăgubire este 
refuzată din cauză că a devenit caducă. Petiționarul consideră că Republica Elenă este 
răspunzătoare pentru prejudiciul pe care acesta l-a suferit din cauza încălcării obligației de a 
transpune Directiva 83/182/CEE a Consiliului privind scutirile de taxă în interiorul 
Comunității pentru anumite mijloace de transport importate temporar dintr-un stat membru în 
altul. În opinia sa, acesta a fost acuzat de contravenție vamală ca urmare a presupusei 
încălcări. De asemenea, proprietatea sa din Grecia a fost ipotecată temporar.

În petiția sa, acesta subliniază faptul că termenele de prescriere a răspunderii statului stabilite 
în legislația națională elenă sunt prea scurte și, din acest motiv, Tribunalul administrativ elen 
din Salonic încalcă legislația UE. În plus, petiționarul susține că i s-a încălcat dreptul la un 
proces echitabil acordat prin articolul 6 alineatul (1) din Convenția pentru apărarea drepturilor 
omului și a libertăților fundamentale. În acest context, petiționarul face referire la Hotărârea 
nr. 38460/97 (Platakou împotriva Greciei) a CEDO emisă la 11 ianuarie 2001.

Observațiile Comisiei

Deși statele membre sunt obligate să compenseze daunele cauzate de o încălcare a legislației 
UE, termenele de prescriere a răspunderii statului sunt reglementate de legislația națională a 
statelor membre1. Cu toate acestea, procedura privind încălcarea dreptului comunitar poate fi 
inițiată în două situații. În primul rând, dacă un stat membru stabilește termene de prescriere 
mai puțin favorabile decât cele privind cereri de despăgubire interne similare. În al doilea 
rând, dacă un stat membru face ca obținerea despăgubirii să fie practic imposibilă sau extrem 
de dificilă. Potrivit informațiilor furnizate, niciuna dintre situațiile de mai sus nu se aplică în 
cazul petiționarului.

Concluzie

În ceea ce privește termenele de prescriere, nu s-a constat nicio încălcare a dreptului 
comunitar. Prin urmare, Comisia nu are competența de a interveni în această chestiune.

                                               
1 CEJ, C-6/90 și C-9/90 (Francovich și alții/Republica Italiană), 1991, punctul 42; CEJ, C-
224/01 (Gerhard Köbler/Republica Austria), 2003, punctul 58.


