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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

- Andrew Watson brit állampolgár által benyújtott 470/2001. számú petíció a 
kontinensre tett bevásárlóutakról és a brit vám- és jövedéki hatóságok 
magatartásáról 

- Michael Newton brit állampolgár által benyújtott 813/2001. számú petíció a 
kontinensre tett bevásárlóutakról és a brit vám- és jövedéki hatóságok 
magatartásáról 

- Patricia Joyce Gray brit állampolgár által benyújtott 846/2001. számú petíció a 
brit vámvizsgálatokról

- Bill Kristofferson brit állampolgár által benyújtott 921/2001. számú petíció a 
kontinensre tett bevásárlóutakról és a brit vám- és jövedéki hatóságok 
magatartásáról 

– David Williams brit állampolgár által benyújtott 957/2001. számú petíció a 
kontinensre tett bevásárlóutakról és a vámmentes értékesítés eltörléséről

- Johnson Adedeji Ibitola brit állampolgár által benyújtott 961/2001. számú petíció
a kontinensre alkohol és cigaretta vásárlása céljából tett bevásárlóutakról és a 
brit vám- és jövedéki hatóságok magatartásáról 

- Brian Jones brit állampolgár által benyújtott 139/200. számú petíció a 
tagállamok közötti utazás során dohányra és alkoholra vonatkozó vám- és 
jövedéki szabályokról
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– Phillips Cath asszony brit állampolgár által benyújtott 577/2001. számú petíció 
gépkocsijának a doveri vámtisztviselők által dohánycsempészés gyanúja miatt 
történt elkobzásáról

– Graham Bathurst brit állampolgár által benyújtott 915/2002. számú petíció az 
áruk szabad mozgásáról – 92/12/EGK EU-irányelv

– Kelly Hughes asszony brit állampolgár által benyújtott 1118/2002. számú petíció 
az Európából behozott áruk lefoglalásáról

1. A petíciók összefoglalása

470/2001 sz. petíció
A petíció benyújtója megállapítja, hogy sok brit állampolgárt megállítanak és átkutatnak a 
vámőrök, amikor egy, főleg Franciaországba és Belgiumba tett, bevásárlóút után visszatérnek 
Nagy-Britanniába. Panaszt tesz arra, hogy a hatóságok meggyőzésének nehézségei miatt, 
hogy az alacsonyabb áron megvásárolt alkohol- és cigaretta-mennyiség egyéni fogyasztásra 
szolgál. A petíció benyújtója úgy véli, hogy jó volna, ha a brit állampolgárok szabadon 
utazhatnának más tagállamokba anélkül, hogy visszatérésükkor Nagy-Britanniába túlbuzgó 
vámtisztviselőktől kelljen félniük.

813/2001 sz. petíció
A petíció benyújtója leírja, hogy egynapos túrákon rendszeresen utazik Franciaországba, hogy 
különböző termékeket alacsonyabb áron szerezzen be. Sérelmezi, hogy Nagy-Britanniába 
visszatértekor a vámőrök ismételten feltartóztatták és átkutatták, azon az alapon, hogy fennáll 
a gyanú, hogy a legális mennyiségnél több cigarettát hoz be az országba.

846/2001 sz. petíció
A petíció benyújtója leírja, hogy egy Franciaországba és Belgiumba tett bevásárlóút után őt és 
hitvesét a brit vámőrök feltartóztatták. A petíció benyújtójának járművét átkutatták és a 
vámőrök nagymennyiségű dohányt, cigarettát és sört foglaltak le. Ezt követően vámköteles 
árukat, amelyekről a petíció benyújtója állítja, hogy azokat személyes használatra vételezte, 
találtak és koboztak el otthonából. Tekintettel a petíció benyújtójának számos utazására az 
európai kontinensre, a vámhatóságok autóját is elkobozták. Azóta biztosították róla, hogy azt 
vissza fogja kapni.

921/2001 sz. petíció
A petíció benyújtója elpanaszolja, hogy Nagy-Britanniába visszatértekor egy Franciaországba 
tett bevásárlóút után a vámőrök feltartóztatták, és a vásárolt dohányt és cigarettát elkobozták 
tőle. Ráadásul autóját is elvették. Állítj, hogya mivel ő taxisofőr, hónapokig nem tud 
dolgozni, amíg azt vissza nem kapja. Úgy véli, hogy ez az eljárás megsértette a jogait. .

957/2001 sz. petíció
A petíció benyújtója panaszkodik a brit vám és pénzügyőrség által végzett vizsgálatokról, 
amelyet az Egyesült Királyságba a csatornát átszelő kompon visszatérő utasok ellen 
foganatosítanak, akik közül sokan a kontinensen alacsonyabb áron alkoholt és dohányt 
vásároltak. Bizonyos esetben a személygépkocsikat is elkobozzák, a tulajdonosok ellen pedig 
feljelentést tesznek az ilyen termékek legális behozatali korlátjának túllépése miatt. A petíció 
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benyújtója kritizálja az üzemanyag, az alkohol és a cigaretta magas árát az Egyesült 
Királyságban. Állítja, hogy a vámmentes kereskedés eltörlése a csatornát átszelő kompokon
drámaian megnövelte a csatornán való átkelés költségét, és sok embert elriasztott a 
kirándulástól..

961/2001 sz. petíció
A petíció benyújtója leírja, hogy Franciaorzságba utazott, hogy lánya 18. születésnapi 
ünnepségére nagy mennyiségű sört vásároljon. Állítja, hogy visszatértekor a brit vám és 
pénzügyőr hatóságok Calais-ben megállították, és részletesen átvizsgálták az autóját. Nem 
tudta meggyőzni a vámtisztviselőt arról, hogy a sör személyes fogyasztásra szolgál, autóját 
elkobozták és magának kellett utat találnia vissza az Egyesült Királyságba 9 éves kislányával 
az oldalán. A petíció benyújtója elpanaszolja, hogy autóját 6 héttel később sem kapta vissza. 
Mivel ő mini-cab vezető, állítja, hogy képtelen előteremteni a betevőt. Úgy véli, hogy az ilyen 
eljárás a vám- és jövedéki hatóságok részéről aránytalan az ő állítólagos importvám 
megsértéséhez képest.

139/2002 sz. petíció
A petíció benyújtója egy sor kérdést tesz fel a vám- és pénzügyőrök tevékenységére és a más 
EU tagállamokban személyes felhasználásra vásárolt termékek önkényes elkobzására 
vonatkozóan.

577/2002 sz. petíció
A petíció benyújtója előadja, hogy őt és két barátját Doverben, édesapja tulajdonában lévő 
autóban megállították a vámtisztviselők egy bizonyos mennyiségű dohány birtoklásáért, 
amelyet belgiumi útjuk során vásároltak, és amely a vámőrök szerint meghaladta a személyes 
használatra engedélyezett maximális mennyiséget. Végül az árut és az autót elkobozták, és 
sosem adták vissza a tulajdonosoknak, akik sikertelenül fellebbeztek a megfelelő jogi utakon. 
A petíció benyújtója mint európai állampolgár, segítséget kér jogainak megvédésében.

915/2002 sz. petíció
A petíció benyújtója azt írja, hogy a vám- és pénzügyőr hatóságok ismétlődően cigarettát 
koboztak el tőle kirándulásokról való visszatértekor. Állítja, hogy a hatóságok alaptalan 
információt adtak neki, mikor megkérdezte, hogy mennyi cigarettát hozhat vissza. Azt írja, 
hogy elhitették vele: szabadon utazhat a tagállamok között és vásárolhat termékeket 
személyes használatra. A petíció benyújtója úgy vélik, hogy a brit kormányzat – túlzott adók 
beszedésével – el akarja őt rettenteni jogainak gyakorlásától, amelyek őt mint európait 
megilletik.

1118/2002 sz. petíció
A petíció benyújtója a brit vámokra panaszkodik. Azt írja, hogy ha egy személy cigarettával 
tér vissza Franciaországból az Egyesült Királyságba, a vámszolgálat elkobozhatja a 
termékeket és a járművet. Jogi fellépést kér az Egyesült Királyság kormányzata ellen. 

2. Elfogadhatóság

470/2001 sz. petíció: Elfogadhatónak nyilvánítva 2001. November 8-án.
813/2001 sz. petíció: Elfogadhatónak nyilvánítva 2002. január 28-án.
846/2001 sz. petíció: Elfogadhatónak nyilvánítva 2002. február 11-én.
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921/2001 sz. petíció: Elfogadhatónak nyilvánítva 2002. február 15-én.
957/2001 sz. petíció: Elfogadhatónak nyilvánítva 2002. március 25-én.
961/2001 sz. petíció: Elfogadhatónak nyilvánítva 2002. március 25-én.
139/2002 sz. petíció: Elfogadhatónak nyilvánítva 2002. szeptember 6-án.
577/2002 sz. petíció: Elfogadhatónak nyilvánítva 2003. február 4-én.
915/2002 sz. petíció: Elfogadhatónak nyilvánítva 2003. március 21-én.
1118/2002 sz. petíció: Elfogadhatónak nyilvánítva 2003. május 15-én.
Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint 
nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól 2003. március 13-án kapott válasz

a. A közlemény kontextusa és tárgya

„A fenti petíciók mindegyikének tárgyai a brit hatóságok által olyan személyekre kivetett 
szankciók, akik más tagállamban vásárolt alkohol- és dohánytermékeket szállítottak a rendes 
belső piaci szabályok értelmében. Az ügy tárgya továbbá az EK-Szerződés 226. cikke szerinti 
jogsértési eljárásoknak (2001/4138). A 846/2001. számú petícióval a Petíciós Bizottság 2002. 
június 20-i ülésén foglalkoztak.

E közlemény célja a Parlament tájékoztatása a 2001/4138. számú jogsértési eljárás 
helyzetéről, hogy a Petíciós Bizottság az általa szükségesnek ítélt mértékben ezt figyelembe 
vehesse a petíciók kezelése során.

b. A jogsértési eljárás helyzete

A petíciók előterjesztői által leírt helyzetekhez hasonlókra vonatkozóan kapott panaszokat 
követően a Bizottság eljárást kezdeményezett az EK-Szerződés 226. cikke szerint egy 
hivatalos felszólításról szóló levél továbbításával, amelyről 2001. október 23-án értesítették az 
Egyesült Királyságot. Az Egyesült Királyság 2001. december 19-én válaszolt.

A brit hatóságok észrevételeinek és a vizsgálat során szerzett egyéb információknak a gondos 
mérlegelését követően a Bizottság úgy határozott, hogy további tisztázást kér az Egyesült 
Királyságtól. Egy további hivatalos felszólítást közöltek az Egyesült Királysággal 2002. 
szeptember 23-án. A brit hatóságok észrevételeit 2002. november 26-án vették kézhez.

A bizottsági szolgálatok figyelembe vették a panaszosoktól kapott információkat, együtt a brit 
hatóságok észrevételeivel és a más forrásokból származó információkkal, továbbá a 
fejleményekkel az eljárás során (ideértve több, a brit bíróságok által hozott határozatot).

A bizottsági szolgálatok még nem fejezték be vizsgálataikat, ezért a Bizottság még nem vont 
le végleges következtetéseket a közösségi jog lehetséges megsértésére vonatkozóan.

c. Következtetés

A Bizottság által e petíciók vonatkozásában elfogadott álláspont a jogsértési eljárás során 
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megállapítandó következtetéseitől függ, és jelenleg nincs olyan helyzetben, hogy a Petíciós 
Bizottság 2002. június 20-i ülésén tett észrevételei mellett továbbiakat tegyen.

A Bizottság a lehető leghamarabb tájékoztatja a Parlamentet a 2001/4138. számú jogsértési 
eljárás tekintetében a következtetésekről, amelyek reményei szerint rövidesen 
megállapíthatóak, a petíciókra vonatkozó bármely egyéb fontos észrevétellel együtt.”

4. . A Bizottságtól 2005. augusztus 18-án kapott kiegészítő válasz

A petíciókban felvetett problémákra vonatkozó jogsértési eljárás jelenlegi helyzete

A hivatkozott petíciók az Egyesült Királyság vám- és jövedéki igazgatásának az Egyesült 
Királyság területére olyan jövedékiadó-köteles árukkal (szeszesitalok és dohány) belépő 
magánszemélyekkel szembeni eljárásaira hivatkozik, amelyeket más tagállamban vásároltak,
és amelyek után az adót ott megfizették. A közösségi jog (92/12/EGK irányelv) értelmében a 
magánszemélyek ilyen jövedéki termékekből bármilyen mennyiséget beszerezhetnek egy 
tagállamban és bevihetik azt egy másikba, vámalakiságok és a második tagállamban jövedéki 
adó megfizetésének kötelezettsége nélkül, amennyiben ezeket az árukat kizárólag 
magánhasználatra szánják (vagyis az árukat birtokosuk saját használatára szánja vagy 
ajándékként ellenszolgáltatás nélkül továbbadja). Amennyiben viszont másfelől az ilyen 
árukat nem “magáncélra” birtokolják, a második tagállamban a jövedéki adókat meg kell 
fizetniük. 
A petíciók előterjesztői lényegében azt állítják, hogy az Egyesült Királyság vám- és jövedéki 
hatóságai azokkal szemben, akikről feltételezik, hogy más tagállamban nem magánhasználatra 
szánt jövedéki adókat vásároltak, túlzott ellenőrzéseket és bírságokat alkalmaznak, ezzel
elrettentik az Egyesült Királyság lakosait attól, hogy más tagállamban vásároljanak, így 
megtagadják tőlük a belső piac szabadságait.

Számos olyan panaszt követően, amelyek a petíciók előterjesztői által felvetett problémákhoz 
hasonlóakat állítottak, a Bizottság jogsértési eljárást kezdeményezett az EK-Szerződés 226. 
cikke szerint. Alapos vizsgálódás után a Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy az 
Egyesült Királyság szankciórendszere bizonyos tekintetben aránytalan (és ebből következően 
ellentétes a közösségi jog elveivel). A Bizottság véleménye szerint az érintett jövedéki 
termékek (és adott esetben az áruk szállítására szolgáló jármű) szisztematikus lefoglalása 
aránytalan szankció olyan helyzetekben, amikor az árukat nem a birtokos fent meghatározott 
saját használatára szánnak, és így azok az Egyesült Királyságban jövedékiadó-kötelesek, 
azonban nem profitszerzési célokból birtokolják, és nem merülnek fel súlyosbító 
körülmények. 

Ebből következően a Bizottság 2004. július 7-én úgy határozott, hogy indokolt véleményt 
küld az Egyesült Királyságnak, 2004. október 20-án úgy, hogy az ügyet a Bíróság elé utalja. 
Az Egyesült Királyság legutóbb kifejezte hajlandóságát arra, hogy olyan megoldást 
keressenek, mellyel elkerülhető az ügynek az Európai Bíróság elé vitele. A Bizottság 
folyamatos tárgyalást folytat az Egyesült Királyság hatóságaival javaslataikról, és úgy 
határozott, hogy enged némi időt az Egyesült Királyságnak kielégítő javaslat megtételére.

5. A Bizottságtól 2007. január 25-én kapott kiegészítő válasz 
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E döntést követően a brit hatóságok politikájuknak megváltoztatása vonatkozó javaslatokkal 
álltak elő, és a Bizottság megfontolta ezeket. Továbbá 2006 márciusában az Egyesült 
Királyság végrehajtotta a szükséges változtatásokat, amely lehetővé tette a Bizottság 
számrára, hogy lezárja a jogsértési eljárást.

Mivel ez valóban egy összetett ügy, hasznos felsorolni az EK jog vonatkozó szabályait, a 
folyamat során az Egyesült Királyság hatóságaival felvetőtött témákat, és végül az Egyesült 
Királyság által tett intézkedéseket, hogy rendezzék a Bizottság kiemelkedő aggodalmait.

EK jogszabályok:
A dohány és az alkoholtartalmú italok – mint olyan termékek, amelyeket a legtöbb
tagállamban magas adók terhelnek, és ezért esetükben különösen nagy a csalás veszélye –
szabad áramlását segítendő a tagállamok közös szabályozást fektettek le a közösségi 
jogalkotásban (különösen a 92/12/EGK irányelvben). Ez a rendszer arra az alapelvre épül, 
hogy ezeket a termékeket abban az államban kell megadóztatni, ahol majd fogyasztásra 
kerülnek. 
Kivételt jelent a dohány és az alkohol, ha magánszemélyek egyéni felhasználásra vásárolják 
őket (ezt úgy kell érteni, hogy az árukat birtokosuk saját maga fogyaszja el, vagy felajánlja 
egy harmadik félnek, anélkül hogy bármit is kapna cserébe), amennyiben a vásárló maga 
szállítja a termékeket.

Ezekben az esetekben a 92/12/EGK irányelv 8. cikke kimondja, hogy a jövedéki adókat abban 
a tagállamban kell kifizetni, ahol a vásárlás történik. Semmiféle további vámot vagy adót nem 
kell fizetni abban a tagállamban, ahova a terméket ezt követően szállítják. Nincs szükség 
vámárúnyilatkozatra vagy más formalitásra. Ki kell emelni, hogy nincs korlát a termékek 
mennyiségére, amelyet így vásárolni és szállítani lehet, kikötve természetesen, hogy minden 
termék kizárólag a vásárló „saját használatára” szolgál.1 Mindazonáltal, amennyiben e 
termékeket más célra szánják, mint „saját használatra”, a célországban jövedéki adót kell 
fizetni.

E különbség miatt a „saját használatra” és a más célokra szánt termékek között, a tagállamok 
hatóságainak időnként meg kell vizsgálniuk, hogy az adott terméket valóban „saját 
használatra” szánják, avagy a tulajdonos célja valójában valami más. A 92/12/EGK irányelv 
megköveteli a hatóságoktól, hogy ezt a vizsgálatot minden lényeges körülmény 
figyelembevételével végezzék az egyedi esetekben. Miundazonáltal, és különösképpen,
következtetéseiket nem alapozhatják kizárólag az áru mennyiségére. 

Az értékelésnél azonban figyelembe vehetik a mennyiséget, mint egyet a sok szempont közül. 
Ennek során, a közösségi szabályozás [92/12/EGK irányelv 9. cikkének (2) bekezdése]
lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy bizonyos referenciaszinteket alkalmazzanak: 
amennyiben a birtokolt áru mennyisége meghaladja ezeket a szinteket, azt úgy lehet tekinteni, 

  
1 Megjegyezendő, hogy ezek a korlátok néhány új tagállamban vásárolt dohányra érvényben vannak 

(Cseh Köztársaság, Észtország, Magyarország, Lettország, Lengyelország, Szlovénia, és Szlovákia). Részletek a 

www.hmcr.gov.uk honlapon találhatók az Egyesült Királyságban alkalmazott szabályokról.
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mint annak jelét, hogy ezek a termékek valójában nem „saját használatra” szolgálnak. 
Másfelöl, amennyiben az áru ez alatt a szint alatt van, abból az ellenkezője következik. Az 
Egyesült Királyság alkalmaz ilyen jelzőszinteket. Tudomásunk szerint a jelenleg alkalmazott 
szintek például cigaretta esetében 3200 darab, ill. 3 kilogram dohány, 110 liter sör és 90 liter
bor.

Ha egy személyt azon kapnak, hogy olyan javakat birtokol, amelyek nem saját használatára 
szolgálnak, és amennyiben nem felelt meg az EK jogban leírt „kereskedelmi” szállítási 
eljárásnak, a tagállamoknak szankcionálniuk kell az effajta rendellenes mozgásokat. 
Mindazonáltal a közösségi jog egyik általános alapelvéből következik, hogy ezeknek a 
szankcióknak arányosnak kell lenniük, vagyis szükségesnek, és a céljuk elérését megkívánó 
mértéket nem haladhatják meg (ami ez esetben az adózási szabályok betartásának biztosítása).

Az Egyesült Királysággal felvetődött ügyek:
A panaszokban nyújtott információk alapján a Bizottság elsőként három potenciális ellentétet
azonosított az EK joggal, amelyekről véleményt kért az Egyesült Királyságtól:
- A referencia mennyiségek alkalmazása. Néhány panasz arra utalt, hogy ezeket a 

jelzőszinteket ténylegesen kvázi-korlátokként alkalmazták.
- Az utasok átvizsgálása. Néhány panasz arra utalt, hogy a brit hatóságok rutinszerűen 

végeztek vámvizsgálatokat az Egyesült Királyságba más tagállamokból belépő utasok 
esetében, pusztán abból az okból, hogy átlépték a határt.

- Végül, a panaszokból úgy tűnt, hogy a dohány és alkohol „szabálytalan mozgása” 
eseteiben a brit hatóságok következetesen elkobozták az árut mint aminek elkobzása 
kötelező. Ugyanígy bármely járművet, amely ezeket az termékeket szállította, szintén 
elkoboztak, függetlenül az áru értékétől és a keletkezett állami veszteségtől. Ez 
aggodalmakat támasztott az alkalmazott szankciók arányosságára vonatkozóan.

Az eljárás:
A Bizottság az Egyesült Királyság tudomására hozta ezeket az aggodalmakat, és kérte 
észrevételeinek kifejtését ún. hivatalos felszólítás formájában. Az álláspontok kicserélésével 
párhuzamosan, bizonyos módosítások jelentek meg a tárgyról intézkedő brit politikákban.
Megkereséseink a következő eredményekre vezettek:

A referencia mennyiségek: a termékek jelzőszinjének alkalmazására vonatkozóan az eljárás 
kezdete óta módosítások történtek a vonatkozó brit rendeletben. Ezek a módosítások világossá 
tették, hogy a termékek mennyisége pusztán az egyik megvizsgálandó kritérium több más 
között annak megállapításakor, hogy a termékeket milyen célokra szánják. Ez megfelel a 
közösség irányelvei által támasztott követelményeknek. A vizsgálatok nem jutottak arra a 
következtetésre, hogy a brit hatóságok általános gyakorlata eltérne ettől az alapelvtől.

Az utazók ellenőrzései: Az Egyesült Királyságba belépő személyek megállításásra és 
átvizsgálására vonatkozóan elégedettek vagyunk azzal, hogy a brit törvények értelmében, a 
hatóságuknak csak azokat a személyeket áll jogukban megállítani és átvizsgálni, a 
szabálytalanság, vagyis az Egyesült Királyságban jövedéki adó által terhelt termékek 
szabálytalan mozgásnak gyanúja megalapozott. Ezt a követelményt, az eljárás során, az 
Egyesült Királyság bíróságai megerősítették. A vizsgálatok nem találtak bizonyítékot arra, 
hogy a gyakorlatban nem tartják be a „megalapozottság” követelményét.
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Következésképpen e két pont alapján nem állapítható meg a közösségi jog megsértése.

Mindazonáltal a szankcionálási politika arányosságára vonatkozó pontról a Bizottság 
megjegyzi, hogy brit politika, hogy nem pusztán a dohány és alkohol szabálytalan 
mozgásában érintett termékeket tekintik elkobzandónak, hanem a járművet is, amelyben 
ezeket az árukat szállítják. Ezeket a szankciókat következetesen alkalmazták, tekintet nélkül a 
termékek értékére, az állam kárára vagy az egyedi eset más körülményeire (kivéve a 
humanitárius alapokat).

A Bizottság úgy véli, hogy bár ezek a szankciók a pusztán haszonszerzésért elkövetett 
esetekben megfelelőek lehetnek, bizonyos esetekben messzebb mentek a kelleténél, tehát a 
nem profitszerzés céljából történő szabálytalan mozgások esetében (bármely különös 
súlyosbító körülmény, mint például az ismételt jogsértés, vagy látható bünügyi összefüggés
nélkül).
Az álláspontok átfogó kicserélése után, a Bizottság küldött egy ún. indokolt véleményt, 
amelyben hivatalosan kérte az Egyesült Királyságot, hogy módosítsa szankcionálási 
politikáját a fent azonosított ügyek kategóriáival összefüggésben. Amennyiben az Egyesült 
Királyság nem felel meg ennek, a Bizottság az ügyet az Európai Bíróság elé viszi.

E döntést követően az Egyesült Királyság több előterjesztéssel állt elő szankcionálási 
politikájának megváltoztatására, amelyekben válaszolni igyekszik a Bizottság aggodalmaira. 
Tekintettel arra, hogy az önkéntes teljesítés előnyben részesítendő a hosszadalmas bírósági 
eljárással szemben, a Bizottság beleegyezett ezen előterjesztések megfontolásába. 

A módosított politika értelmében az Egyesült Királyság a későbbiekben nem tekinti 
következetesen elkobzandónak azoknak a személyeknek a javait és autóját, akik jövedéki 
termékeket nem saját használatra birtokoltak. Ehelyett a szabálytalan behozatal első esetében, 
amennyiben súlyosbító körülmény nem áll fenn, a tulajdonosnak felajánlják, hogy a vám 
továbbá egy bírság megfizetése ellenében megtarthatják ezeket a termékeket. Amennyiben 
ilyen esetekben autót használnak az áruk mozgatásához, az autót nem veszik el, azonban 
figyelmeztetik a tulajdonost, hogy minden további esetben el fogják venni.

Ez a módosított politika, amelyet már alkalmaznak, kiküszöböli a korábban a kisebb 
jogsértésekkel kapcsolatban azonosított aránytalanságot. A módosított politika megfelel a 
Bizottság indoklással alátámasztott véleményének. Következésképpen nincs szükség ennek az 
ügynek a Bíróság elé vitelére, és ezért az eljárást lezárták.


