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- Petycja 470/2001 złożona przez Andrew Watsona (Wielka Brytania), w sprawie 
zakupów na kontynencie i postępowania brytyjskiego Urzędu Ceł i Akcyzy

- Petycja 813/2001 złożona przez Michaela Newtona (Wielka Brytania), w sprawie 
zakupów na kontynencie i postępowania brytyjskiego Urzędu Ceł i Akcyzy

- Petycja 846/2001 złożona przez Patricię Joyce Gray (Wielka Brytania), w sprawie 
brytyjskich inspekcji celnych

- Petycja 921/2001 złożona przez Billa Kristoffersona (Wielka Brytania), w sprawie 
zakupów na kontynencie i postępowania brytyjskiego Urzędu Ceł i Akcyzy

– Petycja 957/2001 złożona przez Davida Williamsa (Wielka Brytania), w sprawie 
zakupów na kontynencie i zniesienia zakupów wolnocłowych 

- Petycja 961/2001 złożona przez Johnsona Adedeji Ibitolę (Wielka Brytania), w 
sprawie wypraw na kontynent w celu zakupu alkoholu i papierosów oraz w 
sprawie postępowania brytyjskiego Urzędu Ceł i Akcyzy

- Petycja 139/2002 złożona przez Briana Jonesa (Wielka Brytania), w sprawie 
rozporządzeń dotyczących cła i akcyzy na wyroby tytoniowe i alkohol 
przewożony między państwami członkowskimi

– Petycja 577/2002 złożona przez panią Phillips Cath (Wielka Brytania), w sprawie 
skonfiskowania jej samochodu przez urzędników celnych w Dover w związku z 
podejrzeniem o szmuglowanie wyrobów tytoniowych

– Petycja 915/2002 złożona przez Grahama Bathursta (Wielka Brytania), w 
sprawie swobodnego przepływu towarów – dyrektywa EU 92/12/EWG

– Petycja 1118/2002 złożona przez panią Kelly Hughes (Wielka Brytania), w 
sprawie przejęcia towarów importowanych z Europy
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1. Streszczenia petycji

Petycja 470/2001
Składający petycję stwierdza, że wielu Brytyjczyków, którzy udają się na zakupy za granicę, 
zwłaszcza do Francji i Belgii, w momencie powrotu do kraju jest zatrzymywanych przez 
funkcjonariuszy służb celnych i poddawanych kontroli osobistej. Składający petycję zwraca 
uwagę na fakt, że trudno jest przekonać przedstawicieli władz co do tego, że alkohol 
i papierosy zakupione po niższej cenie są przeznaczone na własny użytek. Zdaniem 
składającego petycję brytyjscy obywatele powinni mieć prawo do swobodnego podróżowania 
do innych państw członkowskich, a po powrocie do kraju nie powinny ich oczekiwać 
nieprzyjemności spowodowane nadgorliwością służb celnych. 

Petycja 813/2001
Składający petycję stwierdza, że często odbywa jednodniowe podróże do Francji w celu 
nabycia towarów po niższych cenach. Wyraża sprzeciw wobec faktu, że po powrocie do 
Wielkiej Brytanii jest ciągle zatrzymywany przez funkcjonariuszy służb celnych i poddawany 
kontroli osobistej, gdyż – jak się mu wyjaśnia – jest podejrzany o przywożenie większej ilości 
papierosów, niż jest to dozwolone.

Petycja 846/2001
Składająca petycję przywołuje fakt, że po powrocie z zakupów we Francji i Belgii została 
wraz z mężem zatrzymana przez brytyjskie władze celne. Jej samochód przeszukano, 
a celnicy skonfiskowali duże ilości tytoniu, papierosów oraz piwa. Następnie w jej 
mieszkaniu znaleziono i skonfiskowano podlegające ocleniu towary, które – jak twierdzi 
składająca petycję – były przeznaczone na własny użytek. Z uwagi na jej liczne podróże na 
kontynent służby celne skonfiskowały również samochód składającej petycję, która od tamtej 
pory otrzymuje zapewnienia, że pojazd zostanie jej zwrócony.

Petycja 921/2001
Składający petycję wyraża sprzeciw wobec faktu, że po powrocie do Wielkiej Brytanii 
z zakupów we Francji został zatrzymany przez służby celne, a tytoń i papierosy, które nabył, 
skonfiskowano. Zajęto również jego samochód. Składający petycję, który jest taksówkarzem, 
utrzymuje, że został pozbawiony możliwości pracy zarobkowej na szereg miesięcy, do czasu 
odzyskania pojazdu. Jego zdaniem postępowanie służb celnych stanowi naruszenie jego praw. 

Petycja 957/2001
Składający petycję wyraża sprzeciw wobec kontroli pasażerów, przeprowadzanych przez 
przedstawicieli brytyjskiego Urzędu Ceł i Akcyzy podczas przepraw promowych przez kanał 
La Manche. Kontroli poddawani są pasażerowie wracający do Wielkiej Brytanii; wielu z nich 
przywozi alkohol i papierosy, zakupione na kontynencie po niższych cenach. W niektórych 
przypadkach konfiskuje się prywatne pojazdy, a ich właścicieli oskarża się o przekroczenie 
dozwolonych limitów na przywóz tego typu towarów. Składający petycję krytykuje wysokie 
ceny paliw, alkoholu i papierosów w Wielkiej Brytanii. Twierdzi ponadto, że zniesienie 
sprzedaży bezcłowej na promach kursujących przez kanał La Manche spowodowało znaczny 
wzrost kosztów przeprawy, co nie pozwala wielu ludziom wybrać się na wakacje.

Petycja 961/2001
Składający petycję wyjaśnia, że udał się do Francji w celu nabycia dużej ilości piwa na 
przyjęcie z okazji 18. urodzin jego córki. W drodze powrotnej do kraju został zatrzymany 
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w Calais przez przedstawicieli brytyjskiego Urzędu Ceł i Akcyzy, a jego samochód dokładnie 
przeszukano. Funkcjonariusze nie przyjęli do wiadomości, że piwo jest przeznaczone na 
własny użytek składającego petycję. Samochód zajęto, a składający petycję był zmuszony 
w inny sposób dotrzeć do Wielkiej Brytanii wraz ze swoją 9-letnią córką. Składający petycję 
podkreśla, że po sześciu tygodniach od opisanego wydarzenia nadal nie zwrócono mu 
samochodu. Twierdzi również, że z uwagi na charakter wykonywanego zawodu – jest 
taksówkarzem – brak samochodu uniemożliwia mu zarabianie na życie. Jego zdaniem metody
zastosowane przez przedstawicieli brytyjskiego Urzędu Ceł i Akcyzy są niewspółmierne do 
rzekomego naruszenia przez niego przepisów dotyczących przywozu towarów.  

Petycja 139/2002
Składający petycję wymienia szereg zastrzeżeń odnośnie do działań podejmowanych przez 
funkcjonariuszy Urzędu Ceł i Akcyzy, w tym do prowadzonej w sposób arbitralny konfiskaty
towarów zakupionych w innych państwach członkowskich UE i przeznaczonych na własny 
użytek .

Petycja 577/2002
Składająca petycję twierdzi, że podczas podróży samochodem należącym do jej ojca została 
wraz z dwojgiem przyjaciół zatrzymana przez służby celne w Dover. Powodem było 
posiadanie przez nich zakupionego podczas pobytu w Belgii tytoniu w ilości, która zdaniem 
funkcjonariuszy celnych przekraczała maksymalną dopuszczalną ilość na własny użytek. 
Zakupy oraz pojazd zostały skonfiskowane i dotychczas nie zwrócono ich właścicielom, 
którzy bezskutecznie odwoływali się od tej decyzji na drodze prawnej. Składająca petycję 
zwraca się o pomoc w obronie jej praw jako obywatela Europy.

Petycja 915/2002
Składający petycję twierdzi, że wielokrotnie po jego powrocie z wakacji przedstawiciele 
Urzędu Ceł i Akcyzy konfiskowali znajdujące się w jego posiadaniu papierosy. Twierdzi, że 
gdy zapytał o ilość papierosów, którą można przywieźć bez przeszkód, władze udzieliły mu 
niewłaściwej odpowiedzi. Z tego, co mu powiedziano, wynikało, że może podróżować z kraju 
do kraju i dokonywać zakupu towarów na własny użytek. Składający petycję podejrzewa, że 
rząd brytyjski zamierza odwieść go od korzystania z praw, które przysługują mu jako 
Europejczykowi, poprzez nakładanie wygórowanych podatków.

Petycja 1118/2002
Składająca petycję krytykuje brytyjskie służby celne. Twierdzi, że jeżeli po powrocie z 
Francji do Wielkiej Brytanii jest się w posiadaniu papierosów, funkcjonariusze służb celnych 
mogą skonfiskować zarówno przedmiotowe towary, jak i samochód. Składająca petycję 
zwraca się o podjęcie przeciwko rządowi Wielkiej Brytanii kroków prawnych. 

2. Dopuszczalność

Petycję 470/2001 uznano za dopuszczalną w dniu 8 listopada 2001 r.
Petycję 813/2001 uznano za dopuszczalną w dniu 28 stycznia 2002 r.
Petycję 846/2001 uznano za dopuszczalną w dniu 11 lutego 2002 r. 
Petycję 921/2001 uznano za dopuszczalną w dniu 15 lutego 2002 r.
Petycję 957/2001 uznano za dopuszczalną w dniu 25 marca 2002 r.
Petycję 961/2001 uznano za dopuszczalną w dniu 25 marca 2002 r.
Petycję 139/2002 uznano za dopuszczalną w dniu 6 września 2002 r.
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Petycję 577/2002 uznano za dopuszczalną w dniu 4 lutego 2003 r.
Petycję 915/2002 uznano za dopuszczalną w dniu 21 marca 2003 r.
Petycję 1118/2002 uznano za dopuszczalną w dniu 15 maja 2003. 
Zwrócono się do Komisji o udzielenie informacji (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana w dniu 13 marca 2003 r.

a. Kontekst i temat komunikatu

Wszystkie powyższe petycje dotyczą sankcji nałożonych przez brytyjskie władze na osoby, 
które przewoziły alkohol i wyroby tytoniowe nabyte w innych państwach członkowskich, 
zgodnie z normalnymi zasadami rynku wewnętrznego. Sytuacja ta jest również przedmiotem 
procedur w sprawie naruszenia zgodnych z art. 226 traktatu WE (nr 2001/4138). Petycja nr 
846/2001 została rozpatrzona na posiedzeniu Komisji Petycji dnia 20 czerwca 2002 r.

Celem niniejszego komunikatu jest przekazanie Parlamentowi informacji na temat stanu 
osiągniętego w postępowaniu w sprawie naruszenia 2001/4138, które Komisja Petycji może 
w razie potrzeby wziąć pod uwagę podczas rozpatrywania petycji.

b. Etap postępowania w sprawie naruszenia

W następstwie skarg dotyczących sytuacji podobnych do tych, które opisywały osoby 
składające petycje, Komisja rozpoczęła postępowanie zgodne z art. 226 traktatu WE, kierując 
dnia 23 października 2001 r. formalne zawiadomienie do Wielkiej Brytanii. Wielka Brytania
udzieliła odpowiedzi dnia 19 grudnia 2001 r.

Po uważnej analizie spostrzeżeń brytyjskich władz oraz innych informacji otrzymanych 
podczas dochodzenia, Komisja uznała, że należy zwrócić się do Wielkiej Brytanii z prośbą o 
dalsze wyjaśnienia. 23 września 2002 r. skierowano do Wielkiej Brytanii dodatkowe formalne 
zawiadomienie. 26 listopada 2002 r. otrzymano komentarz brytyjskich władz.

Służby Komisji zebrały informacje dostarczone przez powodów oraz spostrzeżenia 
brytyjskich władz i informacje z innych źródeł, a także dane dotyczące przebiegu postępowań 
sądowych (w tym kilka orzeczeń wydanych przez brytyjskie sądy).

Służby Komisji nie zakończyły jeszcze dochodzenia, a zatem Komisja nie wyciągnęła jak 
dotąd żadnych ostatecznych wniosków na temat ewentualnego naruszenia prawa 
wspólnotowego.

c. Wniosek

Stanowisko Komisji w sprawie tych petycji będzie zależało od wniosków wyciągniętych w 
toku postępowań w sprawie naruszenia i obecnie nie jest ona w stanie sformułować żadnych 
spostrzeżeń oprócz tych, które przekazała przed posiedzeniem Komisji Petycji w dniu 20 
czerwca 2002 r.
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Najwcześniej jak to będzie możliwe Komisja poinformuje Parlament o wnioskach z 
postępowania w sprawie naruszenia 2001/4138, które ma nadzieję niedługo wyciągnąć, a 
także o wszelkich istotnych spostrzeżeniach dotyczących petycji.

4. Dalsza odpowiedź Komisji, otrzymana w dniu 18 sierpnia 2005 r.

Najświeższe informacje na temat postępowań dotyczących problemów poruszanych w 
petycjach

Wspomniane petycje dotyczą polityki Urzędu Ceł i Akcyzy Wielkiej Brytanii wobec osób 
prywatnych wjeżdżających na terytorium Wielkiej Brytanii z towarami podlegającymi opłacie 
akcyzowej (napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe), które zostały nabyte i oclone w innych 
państwach członkowskich. Zgodnie z prawem wspólnotowym (dyrektywa 92/12/EWG), 
osoby prywatne mogą nabywać w danym państwie członkowskim dowolne ilości towarów 
podlegających opłacie akcyzowej i przewozić je do innego państwa członkowskiego bez 
dodatkowych formalności i bez obowiązku uiszczania opłat akcyzowych w drugim państwie, 
pod warunkiem, że owe towary są przeznaczone wyłącznie na użytek własny (co oznacza, że 
ich posiadacz zamierza je skonsumować osobiście lub podarować innym osobom, od których 
nie będzie żądał zapłaty). Jeśli jednak owe towary są przeznaczone na cele inne niż „użytek 
własny”, w drugim państwie członkowskim również należy uiścić opłatę akcyzową.

Zasadniczo osoby składające petycje utrzymują, że brytyjski Urząd Ceł i Akcyzy, stosując 
nadmierną kontrolę i kary wobec osób, którym zarzuca się posiadanie towarów podlegających 
opłacie akcyzowej, nabytych w innych państwach członkowskich w celach innych niż użytek 
własny, zniechęca obywateli Wielkiej Brytanii do robienia zakupów w innych państwach 
członkowskich, przez co odbiera im możliwość korzystania ze swobód rynku wewnętrznego.  

W następstwie licznych skarg wskazujących na problemy podobne do tych, które poruszono 
w petycjach, Komisja rozpoczęła postępowanie w sprawie naruszenia zgodnie z art. 226 WE. 
Po wnikliwym dochodzeniu, Komisja doszła do wniosku, że sankcje nakładane przez Wielką 
Brytanię są pod pewnymi względami niewspółmierne do popełnianych czynów (i w 
konsekwencji sprzeczne z zasadami prawa wspólnotowego). Zdaniem Komisji, 
systematyczne przejmowanie towarów podlegających opłacie akcyzowej (a w stosownych 
przypadkach również pojazdu używanego do ich transportu) stanowi zbyt surową sankcję w 
sytuacjach, w których towary – choć przeznaczone na cele inne niż zdefiniowany powyżej 
„użytek własny” i w związku z tym podlegające opłatom akcyzowym w Wielkiej Brytanii –
nie są jednak przewożone w celu uzyskania dochodu oraz nie występują żadne dodatkowe 
okoliczności obciążające.

W rezultacie dnia 7 lipca 2004 r. Komisja postanowiła skierować do Wielkiej Brytanii
uzasadnioną opinię, a 20 października 2004 r. – przekazać sprawę Trybunałowi 
Sprawiedliwości. 
Niedawno Wielka Brytania wyraziła chęć znalezienia rozwiązania tej sytuacji, które 
pozwoliłoby uniknąć przekazania sprawy Trybunałowi Sprawiedliwości. Obecnie Komisja 
prowadzi rozmowy z władzami Wielkiej Brytanii w sprawie wysuwanych przez nie 
propozycji i postanowiła dać im czas na zaproponowanie satysfakcjonującego rozwiązania.

5. Dalsza odpowiedź Komisji, otrzymana w dniu 25 stycznia 2007 r.
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W związku z tą decyzją władze brytyjskie przedłożyły propozycje zmian swej polityki, a 
Komisja je rozpatrzyła. A zatem w marcu 2006 r. Wielka Brytania wdrożyła konieczne 
zmiany, które umożliwiły Komisji zamkniecie postępowania w sprawie naruszenia.

Mając na uwadze fakt, że był to złożony problem, użyteczne jest określenie odpowiednich 
przepisów prawa wspólnotowego w odniesieniu do kwestii, które zostały podniesione przez 
władze brytyjskie w trakcie postępowań i wreszcie do środków podjętych przez Wielką 
Brytanię, aby uregulować zagadnienia, które wzbudzały zaniepokojenie Komisji.

Przepisy wspólnotowe:
W celu ułatwienia swobody przepływu wyrobów tytoniowych i napojów alkoholowych –
czyli towarów, które są wysoko opodatkowane w większości państw członkowskich i w 
związku z tym szczególnie narażone na oszustwo – państwa członkowskie uzgodniły wspólne 
przepisy ustanowione w prawodawstwie wspólnotowym (w szczególności w dyrektywie 
92/12/EWG). System ten jest oparty na zasadzie, że towary te podlegają opodatkowaniu w 
państwie, w którym są przeznaczone do konsumpcji. 
Wyjątek przewidziano na rzecz tytoniu i alkoholu nabywanego przez osoby prywatne na ich 
własny użytek (co oznacza, że kupujący zamierza je skonsumować osobiście lub podarować 
innym osobom, od których nie będzie żądał zapłaty), pod warunkiem, że kupujący także sam 
transportuje towary.

W takich przypadkach, art. 8 dyrektywy 92/12/EWG przewiduje, że podatek akcyzowy jest 
uiszczany w państwie członkowskim, w którym towary zostały nabyte. W państwach 
członkowskich, do których towary są następnie transportowane, nie jest należny już żaden 
dodatkowy podatek lub cło. Nie są także wymagane żadne deklaracje lub spełnienie innych
formalności. W szczególności nie istnieje ograniczenie ilościowe w odniesieniu do towarów, 
które mogą być nabyte i przetransportowane w ten sposób, pod warunkiem oczywiście, że 
wszystkie towary są przeznaczone wyłącznie do „użytku własnego” kupującego.1 Jednakże,
jeśli towary są przeznaczone do użytku innego niż „własny użytek” kupującego, podatek 
akcyzowy jest płatny w państwie członkowskich przeznaczenia.

Z uwagi na tę różnicę pomiędzy towarami przeznaczonymi do „użytku własnego” a towarami 
przeznaczonymi do innych celów, władze państw członkowskich będą czasami musiały 
ustalić, czy dane towary są rzeczywiście przeznaczone do „użytku własnego”, czy też 
posiadacz ma w rzeczywistości inny cel. Przepisy dyrektywy 92/12/EWG nakładają na 
władze obowiązek przeprowadzenia tej oceny w świetle wszystkich okoliczności właściwych 
dla danego przypadku. Jednakże, i w szczególności, nie mogą one opierać swych wniosków 
wyłącznie ma ilości towarów. 

Mogą one jednak wziąć pod uwagę ilość jako jeden z kilku aspektów ogólnej oceny. Czyniąc 
to, przepisy wspólnotowe (art. 9 ust. 2 dyrektywy 92/12/EWG) umożliwiają państwom 
członkowskim stosowanie pewnych poziomów odniesienia: jeśli ilość posiadanych towarów
przekracza te poziomy, można ten fakt uważać za wskazówkę, że towary nie są w 
rzeczywistości przeznaczone do „własnego użytku”. Z drugiej strony, jeśli ilość towarów nie 
przekracza tych poziomów, można wysunąć wniosek przeciwny. Wielka Brytania stosuje 

  
1 Należy zauważyć, że limity mają zastosowanie do tytoniu nabywanego w niektórych nowych państwach 
członkowskich (Czechy, Estonia, Węgry, Łotwa, Litwa, Polska, Słowenia, i Słowacja). W odniesieniu do 
informacji szczegółowych w sprawie przepisów mających zastosowanie w Wielkiej Brytanii, zob. 
www.hmcr.gov.uk
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takie poziomy odniesienia. Zgodnie z naszą wiedzą obecnie stosowane poziomy wynoszą np. 
3200 papierosów, 3 kilogramy tytoniu, 110 litrów piwa i 90 litrów wina.

Jeśli zostanie stwierdzone, że osoba posiada towary do celu innego niż na jej własny użytek i 
osoba ta nie spełniła wymogów procedur dotyczących wysyłek „handlowych” ustanowionych 
przez przepisy wspólnotowe, państwo członkowskie jest upoważnione do nałożenia sankcji na 
taki niezgodny z prawem przepływ towarów. Jednakże z ogólnej zasady określonej w prawie 
wspólnotowym wynika, że każda taka sankcja musi być proporcjonalna, czyli musi być 
konieczna i nie może wykraczać poza to, co jest niezbędne do osiągnięcia celu (którym w tym 
przypadku jest zapewnienie zgodności z przepisami podatkowymi).

Kwestie podniesione przez Wielką Brytanię:
Na podstawie informacji dostarczonych w skargach, Komisja początkowo zidentyfikowała 
trzy potencjalne problemy dotyczące prawa wspólnotowego, w odniesieniu do których 
zwróciła się do Wielkiej Brytanii o przedstawienie uwag:
- Stosowanie ilości odniesienia. Niektóre skargi sugerowały, że te poziomy odniesienia były 

w rzeczywistości stosowane jako quasi-limity.
- Kontrole przeprowadzane na pasażerach. Niektóre skargi sugerowały, że władze brytyjskie 

rutynowo przeprowadzały szczegółowe kontrole na pasażerach wjeżdżających do Wielkiej 
Brytanii z innych państw członkowskich tylko z tego powodu, że przekraczali oni granicę.

- Wreszcie, ze skarg wynika, że w przypadkach „niezgodnych z prawem przepływów” 
tytoniu i alkoholu, władze brytyjskie systematycznie zajmowały towary jako podlegające 
utracie praw. Podobnie, wszelkie pojazdy wykorzystywane do przewożenia towarów były 
zajmowane, niezależnie od wartości towarów i związanego z nimi zarobku. Spowodowało
to zaniepokojenie w odniesieniu do proporcjonalności stosowanych sankcji.

Postępowanie:
Komisja przedłożyła te budzące zaniepokojenie problemy Wielkiej Brytanii i wezwała ją do 
przedstawienia uwag za pomocą tzw. formalnych zawiadomień. Równolegle z wymianą 
poglądów, pojawiły się pewne zamiany w polityce Wielkiej Brytanii w tej kwestii.
Nasze dochodzenie doprowadziło do następujących wniosków:

Ilości odniesienia: Jeśli chodzi o stosowanie poziomów odniesienia towarów, od momentu 
wszczęcia postępowania wprowadzono poprawki do odpowiedniej ustawy brytyjskiej. 
Poprawki te wyjaśniły, że ilość towarów jest jednym z wielu kryteriów, jakie należy 
uwzględnić, ustalając przeznaczenie towarów. Odpowiada to wymogom dyrektyw 
wspólnotowych. Dochodzenie nie doprowadziło do wniosku, aby ogólna praktyka władz 
brytyjskich była sprzeczna z tą zasadą.

Kontrole przeprowadzane na podróżujących: W odniesieniu do zatrzymań i kontroli 
przeprowadzanych na osobach wjeżdżających do Wielkiej Brytanii, satysfakcjonuje nas fakt, 
że na mocy prawa brytyjskiego władze są upoważnione do zatrzymania i przeprowadzenia 
kontroli na osobie tylko w przypadku, gdy istnieją rozsądne powody, aby podejrzewać 
niezgodność z prawem, np. niezgodny z prawem przepływ towarów podlegających podatkowi 
akcyzowemu w Wielkiej Brytanii. Wymóg ten został w trakcie postępowań potwierdzony 
przez sądy brytyjskie. Dochodzenia nie wykazały, aby wymóg „rozsądnych powodów” nie 
był przestrzegany w praktyce.
W konsekwencji, nie stwierdzono naruszenia prawa wspólnotowego w zakresie tych dwóch 
kwestii.
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Jednakże, w odniesieniu do punktu dotyczącego proporcjonalności sankcji, Komisja 
zauważyła, że polityka brytyjska polega na zajmowaniu jako podlegających pozbawieniu 
praw nie tylko towarów objętych niezgodnym z prawem przepływem alkoholu i tytoniu, ale 
także wszelkich pojazdów wykorzystywanych do transportu tych towarów. Sankcje te były 
stosowane systematycznie i bez względu na wartość tych towarów, zysku, który mogłyby one 
przynieść oraz inne okoliczności danego przypadku (za wyjątkiem względów 
humanitarnych).

Komisja zajęła stanowisko, że chociaż sankcje te mogą być proporcjonalne w przypadku 
rzeczywistego oszustwa dla zysku, w niektórych przypadkach wykraczają one poza to, co jest 
konieczne, np. w przypadkach niezgodnego z prawem przepływu bez celu zarobkowego (oraz 
gdy nie występują żadne okoliczności obciążające, jak powtarzalność wykroczenia lub 
wyraźny związek z przestępstwem).
Po przeprowadzeniu obszernej wymiany poglądów Komisja wydała tzw. uzasadnioną opinię, 
formalnie wzywając Wielką Brytanię do zmiany swej polityki sankcji w związku z wyżej 
zidentyfikowaną kategorią przypadków. Ponieważ Wielka Brytania nie zastosowała się do 
tego wezwania, Komisja podjęła decyzję o odesłaniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości 
Wspólnot Europejskich w celu wszczęcia postępowania.

W związku z tą decyzją Wielka Brytania przedłożyła pewne propozycje zmierzające do 
zmiany swej polityki sankcji mające na celu rozwiązanie problemów, które wzbudzały 
zaniepokojenie Komisji. Komisja, przyjmując stanowisko, że dobrowolne dostosowanie się 
jest bardziej korzystne od długotrwałego postępowania sądowego, zgodziła się na 
rozpatrzenie tych propozycji. 

Na mocy zmienionej polityki Wielka Brytania nie będzie już systematycznie zajmować jako 
podlegających utracie praw towarów i samochodów osób posiadających towary podlegające 
podatkowi akcyzowemu do celów innych niż własny użytek. W zamian, w przypadku 
pierwszego niezgodnego z prawem przepływu bez okoliczności obciążających, posiadacz 
będzie miał możliwość zachowania swych towarów za zapłatą cła i kary. Jeśli w takich 
przypadkach do transportu towarów wykorzystuje się samochód, nie będzie on zajęty, ale 
posiadacz zwykle będzie ostrzegany, że może on być zajęty w każdym kolejnym przypadku.

Ta zmieniona polityka, która obecnie jest stosowana, eliminuje element dysproporcjonalności 
poprzednio istniejący w odniesieniu do mniejszych naruszeń. Zmieniona polityka jest zgodna 
z uzasadnioną opinią wydaną przez Komisję. W konsekwencji, nie ma już potrzeby odsyłania 
tej sprawy do Trybunału Sprawiedliwości, a w związku z tym postępowania zostały 
zamknięte.


