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- Petiţia 470/2001, prezentată de Andrew Watson, de naţionalitate britanică,
privind călătoriile pentru cumpărături pe continent şi comportamentul 
autorităţilor britanice vamale şi de aplicare a accizelor 

- Petiţia 813/2001, prezentată de Michael Newton, de naţionalitate britanică, 
privind călătoriile pentru cumpărături pe continent şi comportamentul 
autorităţilor britanice vamale şi de aplicare a accizelor

- Petiţia 846/2001, prezentată de Patricia Joyce Gray, de naţionalitate britanică,
privind inspecţiile vamale britanice

- Petiţia 921/2001, prezentată de Bill Kristofferson, de naţionalitate britanică,
privind călătoriile pentru cumpărături pe continent şi comportamentul 
autorităţilor britanice vamale şi de aplicare a accizelor

– Petiţia 957/2001, prezentată de David Williams, de naţionalitate britanică,
privind călătoriile pentru cumpărături pe continent şi desfiinţarea vânzărilor 
fără taxe

- Petiţia 961/2001, prezentată de Johnson Adedeji Ibitola, de naţionalitate 
britanică, privind călătoriile pentru cumpărături pe continent pentru 
cumpărarea de băuturi alcoolice şi ţigarete, şi comportamentul autorităţilor 
britanice vamale şi de aplicare a accizelor

- Petiţia 139/2002, prezentată de Brian Jones, de naţionalitate britanică, privind 
reglementările vamale şi din domeniul accizelor legate de produsele din tutun şi 
băuturile alcoolice la călătoriile între Statele Membre 

– Petiţia 577/2002, prezentată de Phillips Cath, de naţionalitate britanică, privind 
confiscarea autoturismului acesteia de agenţii vamali din Dover ca urmare a 
suspectării de contrabandă cu produse din tutun
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– Petiţia 915/2002, prezentată de Graham Bathurst, de naţionalitate britanică, 
privind libera circulaţie a mărfurilor – Directiva UE 92/12/CEE

– Petiţia 1118/2002, prezentată de Kelly Hughes, de naţionalitate britanică, privind 
confiscarea bunurilor importate din Europa

1. Rezumatul petiţiei

Petiţia 470/2001
Petiţionarul declară că numeroşi cetăţeni britanici sunt opriţi şi verificaţi de agenţii vamali cu 
ocazia întoarcerii în Marea Britanie ulterior deplasărilor pentru cumpărături efectuate în 
principal în Franţa şi Belgia. Acesta reclamă dificultatea de a convinge autorităţile că întreaga 
cantitate de alcool şi ţigarete cumpărată la un preţ mai redus este destinată consumului 
personal. Petiţionarul consideră că cetăţenii britanici ar trebui să beneficieze de dreptul la 
libera circulaţie în alte state membre, fără a se simţi intimidaţi de agenţii vamali mult prea 
scrupuloşi, la întoarcerea acestora în Marea Britanie.

Petiţia 813/2001
Petiţionarul afirmă că se deplasează periodic în Franţa timp de o zi pentru achiziţionarea de 
bunuri la preţuri mai reduse. Acesta reclamă că este oprit şi verificat în mod repetat de 
autorităţile vamale la revenirea în Marea Britanie, pe motivul suspectării acestuia de 
introducere a unei cantităţi de ţigarete care depăşeşte cantitatea legală.

Petiţia 846/2001
Petiţionara indică faptul că, împreună cu soţul său, au fost opriţi de autorităţile vamale 
britanice ulterior unei călătorii pentru cumpărături în Franţa şi Belgia. Autoturismul 
petiţionarului a fost cercetat, iar agenţii vamali au confiscat o cantitate ridicată de produse din 
tutun, ţigarete şi bere. Ulterior, bunuri supuse taxelor vamale referitor la care petiţionara 
susţine că erau destinate consumului personal, au fost descoperite la domiciliul acestuia şi 
confiscate. Ca urmare a numeroaselor călătorii ale petiţionarei pe continentul european, 
autorităţile vamale i-au confiscat de asemenea şi autoturismul. Petiţionara a fost asigurat de 
faptul că acesta îi va fi returnat.

Petiţia 921/2001
Petiţionarul reclamă faptul că, la revenirea în Marea Britanie dintr-o călătorie pentru 
cumpărături în Franţa, a fost oprit, iar produsele din tutun şi ţigaretele cumpărate i-au fost 
confiscate de autorităţile vamale. În plus i-a fost confiscat şi automobilul. Ca urmare a 
faptului că este şofer de taxi, acesta susţine că nu va putea lucra termen de câteva luni, până i 
se va returna autoturismul. Petiţionarul consideră că această acţiune i-a încălcat drepturile. 

Petiţia 957/2001
Petiţionarul reclamă verificările întreprinse de autorităţile britanice vamale şi de aplicare a 
accizelor cu privire la pasagerii feribotului de trecere a canalului la revenirea în Marea 
Britanie, majoritatea pasagerilor achiziţionând băuturi alcoolice şi produse din tutun la preţuri 
mai reduse de pe continent.  În anumite cazuri, vehiculele private sunt confiscate, în timp ce 
proprietarii sunt învinuiţi de depăşirea limitei legale pentru importul acestor bunuri.  
Petiţionarul critică preţul ridicat al combustibilului, băuturilor alcoolice şi produselor din 
tutun din Marea Britanie. Acesta susţine că desfiinţarea vânzărilor fără taxe pe feribotul de 
trecere a canalului a majorat semnificativ costul de traversare a Canalului Mânecii şi a 
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împiedicat numeroase persoane să plece în concediu.

Petiţia 961/2001
Petiţionarul menţionează că a călătorit în Franţa pentru cumpărarea unei mari cantităţi de bere 
pentru petrecerea împlinirii vârstei de 18 ani a fiicei sale.  La revenire, acesta declară că a fost 
oprit de autorităţile britanice vamale şi de aplicare a accizelor din Calais, care au efectuat o 
cercetare amănunţită a autoturismului acestuia. Acesta nu a reuşit să convingă agentul vamal 
de faptul că berea era destinată consumului propriu, iar autoturismul i-a fost confiscat, fiind 
obligat să revină prin propriile mijloace în Marea Britanie, împreună cu fiica sa în vârstă de 9 
ani. Petiţionarul reclamă faptul că, şase săptămâni mai târziu, autoturismul încă nu îi fusese 
returnat. Fiind şofer de taxi, susţine că îi este imposibil să îşi câştige venitul de subzistenţă. El 
consideră că acea acţiune a autorităţilor vamale şi de aplicare a accizelor este disproporţională 
faţă de pretinsa încălcare de către acesta a obligaţiilor de import.

Petiţia 139/2002
Petiţionarul ridică o serie de întrebări legate de activităţile ofiţerilor vamali şi de aplicare a 
accizelor şi de confiscarea arbitrară a bunurilor cumpărate în alte state membre ale UE pentru 
consum personal.

Petiţia 577/2002
Petiţionara menţionează faptul că, împreună cu doi prieteni, a fost oprită în Dover de agenţii 
vamali, într-un autoturism aparţinând tatălui său, pentru deţinerea unei cantităţi de produse 
din tutun cumpărate pe parcursul deplasării în Belgia, care, conform agenţilor vamali, depăşea 
cantitatea maximă autorizată pentru consum personal. În final, bunurile şi autoturismul au fost 
confiscate şi nu au fost returnate proprietarilor, care au contestat, fără succes, prin intermediul 
căilor legale adecvate. Petiţionara solicită ajutor pentru apărarea drepturilor sale de cetăţean 
european.

Petiţia 915/2002
Petiţionarul menţionează că autorităţile vamale şi de aplicare a accizelor i-au confiscat în mod 
repetat ţigarete la revenirea dintr-un concediu. Acesta afirmă că i s-au comunicat informaţii 
eronate de către autorităţi, cu ocazia solicitării de informaţii legate de cantitatea de ţigarete pe 
care avea dreptul să o introducă. Acesta menţionează că a fost lăsat să creadă că are dreptul să 
călătorească în alte state şi să cumpere bunuri pentru folosinţa personală. Petiţionarul 
consideră că Guvernul britanic încearcă să îl împiedice să îşi exercite drepturile de cetăţean 
european, prin impunerea unor taxe exorbitante.

Petiţia 1118/2002
Petiţionara reclamă autorităţile vamale britanice. Aceasta menţionează că, în cazul în care o 
persoană revine în Marea Britanie din Franţa cu ţigarete, autorităţile vamale pot confisca 
bunurile şi autoturismul. Aceasta solicită acţiuni în justiţie împotriva guvernului Marii 
Britanii. 

2. Admisibilitate

Petiţia 470/2001 Declarată admisibilă pe 8 noiembrie 2001.
Petiţia 813/2001 Declarată admisibilă pe 28 ianuarie 2002
Petiţia 846/2001 Declarată admisibilă pe 11 februarie 2002. 
Petiţia 921/2001 Declarată admisibilă pe 15 februarie 2002.
Petiţia 957/2001 Declarată admisibilă pe 25 martie 2002.
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Petiţia 961/2001 Declarată admisibilă pe 25 martie 2002.
Petiţia 139/2002 Declarată admisibilă pe 6 septembrie 2002.
Petiţia 577/2002 Declarată admisibilă pe 4 februarie 2003
Petiţia 915/2002 Declarată admisibilă pe 21 martie 2003
Petiţia 1118/2002 Declarată admisibilă pe 15 mai 2003. 
Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii (articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de 
procedură).

3. Răspunsul Comisiei, primit la 13 martie 2003

a. Contextul şi obiectul comunicării

Toate petiţiile de mai sus se referă la sancţiunile aplicate de autorităţile britanice cu ocazia 
depistării persoanelor fizice pe parcursul procesului de transportare de băuturi alcoolice şi 
produse din tutun cumpărate în alte state membre în baza regulilor uzuale interne de piaţă. 
Acest aspect face de asemenea obiectul procedurilor de încălcare în baza articolului 226 din 
Tratatul CE (Nr. 2001/4138). Petiţia 846/2001 a fost dezbătută în şedinţa Comisiei pentru 
petiţii din 20 iunie 2002.

Scopul prezentei comunicări constă în informarea Parlamentului statului supus procedurii de 
încălcare 2001/4138 astfel încât Comisia pentru petiţii, în măsura în care va considera 
necesar,  să poată lua în consideraţie acest fapt cu ocazia examinării petiţiilor.

b. Stadiul procedurilor de încălcare

Ca urmare a plângerilor primite cu privire la situaţii similare celor descrise de petiţionari, 
Comisia a iniţiat procedurile în baza articolului 226 din Tratatul CE prin înaintarea unei 
scrisori de notificare oficială, comunicată Marii Britanii la 23 octombrie 2001. Marea Britanie 
a răspuns la 19 decembrie 2001.

Ulterior examinării cu atenţie a observaţiilor comunicate de autorităţile britanice şi altor 
informaţii dobândite pe parcursul investigaţiilor, Comisia a considerat necesar să solicite 
Marii Britanii clarificări suplimentare. O scrisoare suplimentară de notificare oficială a fost 
comunicată Marii Britanii la 23 septembrie 2002. Observaţiile autorităţilor britanice au fost 
primite la 26 noiembrie 2002.

Serviciile Comisiei au luat notă de informaţiile comunicate de reclamanţi, precum şi de 
observaţiile autorităţilor britanice şi de informaţiile din alte surse, precum şi de derularea 
procedurilor (incluzând o serie de sentinţe pronunţate de instanţele britanice).

Serviciile Comisiei nu şi-au finalizat încă investigaţiile şi de aceea Comisia încă nu a realizat 
o concluzie finală cu privire la potenţiala încălcare a legislaţiei comunitare.

c. Concluzie

Poziţia adoptată de Comisie cu privire la aceste petiţii va depinde de concluziile acesteia pe 
parcursul procedurilor de încălcare, iar în prezent nu este în situaţia de a exprima nici un fel 
de observaţii, separat de cele exprimate anterior şedinţei Comisiei pentru Petiţii din 20 iunie
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2002.

Comisia va informa Parlamentul cât mai curând posibil cu privire la concluziile referitoare la 
procedurile de încălcare 2001/4138, sperând ca aceste concluzii să fie exprimate în termen 
scurt, precum şi orice observaţii relevante privind petiţiile.'

4. Răspunsul suplimentar al Comisiei, primit la 18 august 2005

O actualizare privind procedurile de încălcare referitoare la aspectele ridicate de petiţii

Petiţiile menţionate se referă la politicile administraţiei vamale şi de aplicare a accizelor din 
Marea Britanie faţă de persoanele fizice care intră în Marea Britanie cu bunuri supuse taxei de 
accize (băuturi alcoolice şi produse din tutun) care au fost cumpărate şi vămuite în alte state 
membre. Conform legislaţiei comunitare (directiva 92/12/CEE), persoanele fizice pot 
cumpăra într-un stat membru orice cantitate din aceste bunuri supuse accizelor şi o pot 
introduce în alt stat membru fără nici un fel de formalităţi şi fără a avea obligaţia de a achita 
accize în al doilea stat, cu condiţia ca bunurile să fie destinate exclusiv folosinţei personale 
(înţeleasă ca însemnând că bunurile trebuie să fie destinate consumului propriu al posesorului 
sau acordării de cadouri cu titlu gratuit). În cazul în care, pe de altă parte, aceste bunuri sunt 
deţinute altfel decât pentru „consumul propriu”, accizele trebuie plătite în al doilea stat 
membru.

Petiţionarii susţin în esenţă faptul că autorităţile britanice vamale şi de aplicare a accizelor, 
aplicând controale şi penalităţi excesive împotriva celor consideraţi că deţin bunuri supuse 
accizelor cumpărate din alt stat membru în alte scopuri decât propria folosinţă, împiedică 
cetăţenii britanici să cumpere din alte state membre şi astfel le limitează libertăţile pe piaţa 
internă. 

În urma numeroaselor plângeri referitoare la probleme similare celor ridicate de petiţionari, 
Comisia a iniţiat procedurile de încălcare în baza articolului 226 din Tratatul CE. Ulterior 
unor investigaţii amănunţite, Comisia a ajuns la concluzia că regimul de sancţionare britanic 
este disproporţional (şi în consecinţă contrar principiilor legislaţiei comunitare) în anumite 
privinţe. Comisia consideră că această confiscare sistematică a bunurilor implicate supuse 
accizelor (şi, în funcţie de caz, a autoturismului folosit pentru transportul bunurilor) reprezintă 
o sancţiune disproporţionată în cazurile în care bunurile, fiind deţinute pentru alte scopuri 
decât „folosinţa proprie” a posesorilor, astfel cum este definită mai sus, fiind astfel supuse 
accizelor în Marea Britanie, sunt totuşi deţinute în alte scopuri decât realizarea de profit şi în 
condiţiile în care nu se aplică alte circumstanţe agravante.

În consecinţă, Comisia a decis la 7 iulie 2004 emiterea unui aviz motivat către Marea Britanie, 
iar la 20 octombrie 2004 înaintarea cazului către Curtea de Justiţie. 
Recent Marea Britanie şi-a exprimat intenţia de găsire a unei soluţii de evitare a examinării 
cazului de către CEJ. În prezent Comisia poartă discuţii cu autorităţile britanice privind 
propunerile acesteia şi a decis acordarea unui anumit termen pentru a vedea dacă Marea 
Britanie va exprima o propunere satisfăcătoare. 

5. Răspunsul suplimentar al Comisiei, primit la 25 ianuarie 2007

Ulterior acestei decizii, autorităţile britanice au venit cu propunerea de modificare a politicii, 
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iar Comisia a luat în considerare această propunere. Iar din luna martie 2006 Marea Britanie a 
pus în aplicare modificările necesare care i-au permis Comisiei încheierea procedurii de 
încălcare.

Datorită faptului că acesta a reprezentat un aspect complex, este utilă menţionarea regulilor 
relevante din legislaţia CE, aspectelor ridicate de autorităţile britanice pe parcursul 
procedurilor şi, în final, a măsurilor adoptate de Marea Britanie pentru soluţionarea aspectelor 
ridicate de Comisie.

Normele CE:
În vederea facilitării liberei circulaţii a produselor din tutun şi băuturilor alcoolice – bunuri 
supuse unor taxe ridicate în majoritatea statelor membre şi astfel cu risc ridicat de fraudare –
statele membre au convenit asupra regulilor comune prevăzute de legislaţia comunitară (în 
special în Directiva 92/12/CEE). Acest sistem este construit pe principiul conform căruia 
aceste bunuri trebuie impozitate în statul în care se intenţionează consumarea acestora. 
O excepţie este prevăzută pentru produsele din tutun şi băuturile alcoolice cumpărate de 
persoane fizice pentru propria folosinţă şi anume bunurile care vor fi consumate de 
cumpărător,personal, sau care vor fi oferite de acesta terţilor fără a primi nimic în schimb), cu 
condiţia ca acest cumpărător să transporte aceste bunuri.

În aceste cazuri, articolul 8 din Directiva 92/12/CEE prevede că accizele se achită în statul 
membru în care au fost cumpărate. Nici un fel de alte taxe sau impozite nu sunt datorate în 
statul membru în care bunurile sunt ulterior transportate. Nu se impun nici un fel de declaraţii 
sau alte formalităţi. În special, nu există nici o limitare a cantităţii de bunuri care poate fi 
cumpărată şi transportată în acest mod, cu menţiunea că toate bunurile trebuie destinate 
exclusiv „folosinţei personale” a cumpărătorului.1 Cu toate acestea, în cazul în care bunurile 
sunt deţinute în alt scop decât „folosinţa personală” a cumpărătorului, accizele se datorează în 
statul membru de destinaţie.

Datorită acestei diferenţieri între bunurile deţinute pentru „folosinţa personală” şi bunurile 
deţinute în alte scopuri, autorităţile statelor membre vor trebui uneori să stabilească dacă 
anumite bunuri sunt într-adevăr deţinute pentru „propria folosinţă” sau dacă scopul 
deţinătorului este diferit. Dispoziţiile Directivei 92/12/CEE impun autorităţilor să efectueze 
această evaluare prin prisma tuturor circumstanţelor relevante, de la caz la caz. Cu toate 
acestea, şi în special, nu îşi pot baza constatările exclusiv pe cantitatea de bunuri. 

Acestea pot lua în calcul cantitatea de bunuri ca unul dintre numeroasele aspecte considerate 
cu ocazia evaluării globale. În acest sens, reglementarea comunitară (articolul 9.2 din
Directiva 92/12/CEE) le permite statelor membre să aplice anumite niveluri de referinţă: dacă 
bunurile depăşesc aceste niveluri, pot fi considerate ca o indicaţie conform căreia bunurile nu 
sunt destinate „folosinţei personale”. Pe de altă parte, în cazul în care cantitatea bunurilor este 
inferioară acestor niveluri, devine implicită considerarea contrariului. Marea Britanie aplică 
aceste niveluri de referinţă. Am înţeles că nivelurile aplicate în prezent sunt de ex. 3200 
ţigarete, 3 kilograme de tutun, 110 litri de bere şi 90 litri de vin.

În cazul unei persoane care deţine bunuri pentru un alt scop decât folosinţa personală şi care 
  

1 Reţineţi totuşi faptul că limitele se aplică tutunului cumpărat în unele din noile state membre (Republica 
Cehă, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia, Slovenia şi Slovacia). Pentru detalii legate de aceste reguli 
aplicabile în Marea Britanie, consultaţi www.hmcr.gov.uk.
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nu a respectat procedurile de transport „comercial” prevăzute de regulile CE, statul membru 
are dreptul să prevadă sancţiuni împotriva acestor acţiuni neregulamentare. Cu toate acestea, 
dintr-un principiu prevăzut de legislaţia comunitară rezultă că orice asemenea sancţiune 
trebuie să fie proporţională, şi anume trebuie să fie necesară şi să nu depăşească acţiunile 
necesare pentru atingerea scopurilor (în acest caz asigurarea conformităţii cu regulile fiscale).

Aspecte supuse atenţiei Marii Britanii:
În baza informaţiilor furnizate de reclamanţi, Comisia a identificat iniţial trei potenţiale 
probleme legate de legislaţia CE referitor la care a solicitat observaţii din partea Marii 
Britanii:
- Aplicarea cantităţilor de referinţă. Anumite plângeri sugerau că aceste niveluri indicative 

erau de fapt aplicate cu titlul de cvasi-limite.
- Controlarea pasagerilor. Anumite plângeri sugerau că autorităţile britanice efectuau cu 

titlul de rutină controlarea privind accizele a pasagerilor care intră în Marea Britanie din 
alte state membre, din unicul motiv al trecerii frontierei.

- În cele din urmă, a rezultat din plângeri faptul că în cazuri de „mişcări neregulamentare” de 
tutun şi băuturi alcoolice, autorităţile britanice confiscă în mod sistematic bunurile ca 
făcând obiectul confiscării. În mod similar, orice vehicul folosit pentru transportul 
bunurilor este confiscat, indiferent de valoarea bunurilor şi de impozitul relevant. Acest 
fapt a ridicat un semn de întrebare privind proporţionalitatea sancţiunilor aplicate.

Procedura:
Comisia a supus aceste aspecte atenţiei Marii Britanii şi a solicitat observaţiile acesteia prin 
intermediul aşa-numitelor scrisori de notificare oficială. În paralel cu acest schimb de opinii, 
anumite amendamente au avut loc cu privire la politicile britanice în discuţie.
Investigaţiile noastre au condus la următoarele concluzii:

Cantităţile de referinţă: Cu privire la aplicarea nivelurilor indicative privind bunurile, au avut 
loc amendamente ale legii britanice relevante de la iniţierea procedurii. Aceste amendamente 
au condus la clarificarea faptului conform căruia cantitatea bunurilor reprezintă exclusiv unul 
dintre criteriile care trebuie luate în consideraţie cu ocazia stabilirii scopului deţinerii 
bunurilor. Acest fapt corespunde cerinţelor directivelor comunitare. Investigaţiile nu au 
condus la concluzia conform căreia practica generală a autorităţilor britanice ar devia de la 
acest principiu.

Controlarea călătorilor: Cu privire la opririle şi verificările persoanelor care intră în Marea 
Britanie, conform legislaţiei britanice, autorităţile sunt autorizate să oprească şi să verifice 
persoanele doar în cazul în care există motive rezonabile de suspectare a unei nereguli, de ex. 
o circulaţie neregulamentară a bunurilor supuse accizelor în Marea Britanie. Această cerinţă, 
pe parcursul procedurilor, a fost confirmată de instanţele judecătoreşti britanice. Investigaţiile 
nu au identificat dovezi conform cărora condiţia de „motive rezonabile” nu ar fi aplicată în 
practică.
În consecinţă, încălcările legislaţiei comunitare nu au fost stabilite cu privire la aceste două 
aspecte.

Cu toate acestea, la aspectul privind politica proporţionalităţii sancţiunilor, Comisia a 
observat politica Marii Britanii de a confisca nu numai bunurile implicate în circulaţia 
neregulamentară a băuturilor alcoolice şi tutunului, ci şi orice vehicul folosit pentru 
transportarea bunurilor. Aceste sancţiuni au fost aplicate în mod sistematic şi indiferent de 
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valoarea bunurilor, de riscul aferent impozitelor sau de alte circumstanţe ale cazurilor 
particulare (cu excepţia bunurilor cu destinaţie umanitară).

Comisia a considerat că deşi aceste sancţiuni ar putea fi adecvate în cazul fraudelor legate de 
profit, au fost depăşite limitele necesare în anumite cazuri, şi anume în cazurile circulaţiei 
neregulamentare independente de realizarea unui profit (şi în lipsa oricăror circumstanţe 
particulare agravante, cum ar recidiva sau unei legături penale clare).
Ulterior unui schimb cuprinzător de opinii, Comisia a emis un aşa-numit aviz motivat, 
solicitând în mod oficial Marii Britanii amendarea politicii sale de sancţionare cu privire la 
categoria cazurilor mai sus menţionate. Deoarece Marea Britanie nu a respectat aceste cerinţe, 
Comisia a decis înaintarea problemei către Curtea de Justiţie a CE spre judecare.

Ulterior acestei decizii, Marea Britanie a venit cu anumite propuneri de amendare a politicii 
sale de sancţionare, destinate soluţionării aspectelor ridicate de Comisie. Având în vedere că 
respectarea voluntară este de preferat unui litigiu de durată, Comisia a convenit să ia în 
consideraţie aceste propuneri. 

În baza politicii amendate, Marea Britanie nu va mai confisca în mod sistematic, ca fiind 
supuse confiscării, bunurile şi autoturismele persoanelor care deţin bunuri supuse accizelor, în 
alte scopuri decât folosinţa personală. În locul confiscării, în cazul circulaţiei neregulamentare 
iniţiale fără circumstanţe agravante, posesorul va avea opţiunea de păstrare a bunurilor, în 
baza achitării taxei şi a unei penalităţi. În cazul utilizării unui autoturism pentru transportarea 
bunurilor, acesta nu va fi confiscat în aceste cazuri, ci proprietarul va fi avertizat cu privire la 
posibila confiscare în cazul producerii ulterioare a unor asemenea situaţii.

Această politică amendată, care se aplică în prezent, elimină elementul disproporţionalităţii 
anterior identificat cu privire la contravenţii. Politica amendată este conformă cu avizul 
motivat al Comisiei. În consecinţă, nu mai există necesitatea înaintării acestui aspect către 
Curtea de Justiţie şi de aceea procedurile au fost încheiate.
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