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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Petiţia 0497/2006, prezentată de R Chamberlain, de naţionalitate britanică, privind 
importul de tutun din Franţa în Regatul Unit şi confiscarea vehiculului său din această 
cauză 

1. Rezumatul petiţiei 

Petiţionarul şi soţia acestuia au fost opriţi pe teritoriul Franţei la intrarea în Eurotunel de către 
autorităţile vamale britanice şi interogaţi în legătură cu cantitatea de tutun pe care o 
achiziţionaseră în Belgia pentru uzul propriu şi pentru familia lor. Petiţionarul subliniază 
faptul că nu li s-a acordat oportunitatea de a achita taxa asupra bunurilor, care în schimb, au 
fost confiscate. Mai mult, autoturismul lor a fost, de asemenea, confiscat.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă pe 7 noiembrie 2006. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii
(articolul 192 alineatul (4).

3. Răspunsul Comisiei, primit la 25 ianuarie 2007.

Fapte 
Petiţionarul a efectuat o vizită în Franţa. La întoarcerea în Regatul Unit, la data de 27 aprilie
2006, a fost oprit la intrarea în Eurotunel de către autorităţile vamale britanice. Cantitatea de 
tutun pe care acesta o achiziţionase împreună cu soţia sa pentru uzul personal şi pentru familie 
a fost confiscată împreună cu autoturismul lor. Acesta a indicat în cadrul petiţiei sale faptul că 
nu i s-a oferit posibilitatea de a achita taxa pe tutun aplicată în Regatul Unit.

Regulile CE 
În vederea facilitării liberei circulaţii a tutunului şi a băuturilor alcoolice – bunuri asupra 
cărora se aplică taxe mari în majoritatea Statelor Membre şi care, prin urmare, fac obiectul 
acţiunilor de fraudă – Statele Membre au stabilit reguli comune prevăzute în Legislaţia 
comunitară (în special în Directiva 92/12/CEE). Acest sistem este fondat pe principiul că 
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aceste bunuri trebuie taxate în Statul în care vor fi consumate. 
Excepţia de la acest principiu îl constituie tutunul şi alcoolul achiziţionate de persoanele 
private pentru uzul personal (acest lucru înseamnă că bunurile vor fi consumate de către însuşi 
cumpărătorul lor sau vor fi oferite de către acesta unor terţe părţi fără a primi ceva în schimb), 
cu condiţia ca aceste bunuri să fie transportate de către cumpărător.

În aceste situaţii, Articolul 8 din Directiva 92/12/CEE prevede că accizele vor fi plătite în 
statul membru în care aceste bunuri sunt achiziţionate. Nu se vor mai achita alte taxe sau 
impozite în statele membre în care bunurile sunt transportate ulterior. Nu sunt necesare 
declaraţii sau alte formalităţi. În special, nu este stabilită o limită maximă pentru cantitatea de 
bunuri care pot fi achiziţionate şi transportate astfel, cu condiţia ca, bineînţeles, toate bunurile 
să fie achiziţionate exclusiv „pentru uzul personal” al cumpărătorului.1 Dar, în cazul în care 
bunurile sunt achiziţionate pentru uzul altor persoane şi nu pentru „uzul personal” al
cumpărătorului, se vor plăti accize în statul membru de destinaţie.

Din cauza acestei diferenţe între bunurile deţinute pentru „uzul personal” şi bunurile deţinute 
pentru alte scopuri, autorităţile statelor membre vor trebui să stabilească uneori dacă aceste 
bunuri cu regim special sunt deţinute într-adevăr pentru „uzul personal” sau scopul 
posesorului este de fapt altul. Dispoziţiile Directivei 92/12/CEE solicită autorităţilor să 
efectueze această evaluare în lumina tuturor circumstanţelor relevante în respectivul caz. Dar, 
şi în special, acestea nu îşi pot fonda constatările numai pe cantitatea bunurilor. 

În cadrul evaluării, autorităţile pot lua în considerare cantitatea ca unul dintre aspecte. Astfel, 
reglementările comunitare (Articolul 9.2 din Directiva 92/12/CEE) permit statelor membre să 
aplice anumite niveluri de referinţă: dacă bunurile deţinute depăşesc aceste niveluri, acest 
lucru poate fi considerat un indiciu că bunurile nu sunt achiziţionate „pentru uzul personal”. 
Pe de altă parte, dacă bunurile sunt sub aceste niveluri, se poate presupune contrariul. Regatul 
Unit aplică astfel de niveluri de referinţă. Înţelegem că nivelurile aplicate în prezent sunt
următoarele: 3 200 de ţigarete, 3 kilograme de tutun, 110 litri de bere şi 90 litri de vin.

În cazul în care se constată că o persoană deţine bunuri în alte scopuri decât pentru uzul 
personal şi că aceasta nu a respectat procedurile privind transporturile „comerciale” stabilite 
în regulile CE, statul membru are dreptul să aplice sancţiuni împotriva acestor acţiuni ilicite. 
Dar, conform unui principiu general susţinut de dreptul comunitar, aceste sancţiuni trebuie să 
fie proporţionale, adică trebuie să fie necesare şi nu trebuie să fie aplicate mai mult decât este 
cazul în vederea atingerii scopului (care în acest caz este asigurarea respectării regulilor de 
impozitare).

Situaţia menţionată în petiţie se referă la politicile administraţiei vamale din Regatul Unit 
privind intrarea persoanelor private pe teritoriul Regatului Unit cu bunuri supuse plăţii 
accizelor (băuturi alcoolice şi tutun), care au fost achiziţionate, cu taxele vamale achitate, în 
alt stat membru. În temeiul dreptului comunitar (Directiva 92/12/CEE), persoanele private pot 
achiziţiona orice cantitate de astfel de bunuri supuse plăţii accizelor într-un stat membru şi pot 
introduce aceste bunuri în alt stat membru fără alte formalităţi şi fără plata accizelor în al 
doilea stat, cu condiţia ca bunurile să fie utilizate strict pentru uzul personal (ceea ce înseamnă 

  
1 Vă informăm că anumite limite absolute pot fi aplicate în cazul unor noi state membre care au s-au 
alăturat Comunităţii din anul 2004. 
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că bunurile trebuie să aibă ca scop uzul personal al posesorului lor sau să fie oferite sub formă 
de cadouri fără quid-pro-quo). Dacă, pe de altă parte, aceste bunuri sunt deţinute în alte 
scopuri decât pentru "uzul personal", accizele vor trebui achitate în al doilea stat membru.

Cadru 
În urma numeroaselor plângeri (depuse în anul 2001) care semnalează probleme similare cu 
cele prezentate de petiţionar, Comisia a iniţiat procedurile de încălcare în temeiul Articolului
226 CE. După anchete amănunţite, Comisia a ajuns la concluzia că regimul sancţiunilor 
aplicate de Regatul Unit era disproporţionat (şi prin urmare contrar principiilor dreptului 
comunitar) în unele privinţe. Comisia consideră că această confiscare sistematică a bunurilor 
supuse plăţii accizelor în cauză (şi, acolo unde este cazul, a vehiculului utilizat pentru 
transportul acestor bunuri) a fost o sancţiune disproporţionată în situaţia în care bunurile, 
deţinute în alte scopuri decât pentru „uzul personal” al posesorului, conform definiţiei de mai 
sus, şi care, prin urmare, erau supuse plăţii accizelor în Regatul Unit, nu erau deţinute în 
scopul obţinerii de profit şi nu se aplicau alte circumstanţe agravante.

Prin urmare, la 7 iulie 2004, Comisia a decis să transmită Regatului Unit un aviz motivat şi la 
20 octombrie 2004 a sesizat Curtea de Justiţie. 

Ca urmare a acestei decizii, autorităţile din Regatul Unit au înaintat propuneri de modificare a 
politicii sale, pe care Comisia le-a luat în considerare. Din luna martie a acestui an, Regatul 
Unit a pus în aplicare modificările necesare care au permis Comisiei să închidă procedura de 
încălcare.

Concluzie 
Din cauza faptului că petiţia nu conţine informaţii care să permită Comisiei să evalueze în 
mod corect situaţia petiţionarului, Comisia a decis să contacteze Reprezentanţa Permanentă a 
Regatului Unit în vederea clarificării situaţiei petiţionarului şi a examinării aplicării noii 
politici a autorităţilor vamale britanice, având în vedere regulile CE. Comisia pentru petiţii va 
fi informată în legătură cu rezultatul acestei examinări.


