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Subiect: Petiția nr. 0477/2020 adresată de E.K, de cetățenie belgiană, privind costurile 
administrative excesive practicate de Bpost în procedura de vămuire

1. Rezumatul petiției

Petiționarul susține că distribuitorul local de colete din Belgia (Bpost) abuzează de monopolul 
său la vămuirea coletelor provenite din afara Uniunii Europene. El adaugă că, la sosirea în 
Belgia, pot fi plătite taxe vamale de expediție și că Bpost percepe taxe administrative excesive 
pentru procedura de vămuire. El susține că acest lucru este contrar normelor UE, conform cărora 
statele membre nu pot impune taxe legate de vămuire mai mari decât costurile reale suportate. 
Petiționarul solicită Parlamentului European să intervină și să împiedice distribuitorii de colete 
precum Bpost să perceapă taxe administrative nejustificate.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 27 iulie 2020. Comisia a fost invitată să ofere informații în temeiul 
articolului 227 alineatul (6) din Regulamentul de procedură.

3. Răspunsul Comisiei, primit la 12 octombrie 2020

Petiția 

Petiția privește taxele pentru serviciile furnizate de bpost (furnizorul belgian desemnat de 
servicii universale) pentru trecerea prin vamă în UE, precum și pentru informațiile și 
procedurile puse la dispoziția clienților.

Petiționarul a declarat că taxele sunt excesive și nu corespund serviciilor prestate. În plus, 
persoanele care primesc colete din țări terțe primesc foarte puține informații cu privire la 
drepturile lor legate de vămuire, fără a recurge la servicii din partea bpost.
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Observațiile Comisiei 

În principiu, statele membre nu au dreptul de a adăuga taxe naționale la taxele datorate în 
conformitate cu normele Uniunii, în caz contrar aceste norme nemaiavând uniformitatea 
necesară. Este atestat de jurisprudență că uniformitatea politicii comerciale comune ar fi grav 
subminată dacă statele membre ar fi autorizate unilateral să impună taxe cu efect echivalent 
taxelor vamale la importurile din țări terțe. 

În cauza C-39/82, Donner, Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) a constatat că articolul 
30 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) (articolul 13 din Tratatul de 
instituire a Comunității Economice Europene (CEE) la data cauzei) a fost aplicabil unei taxe de 
reprezentare vamală, având în vedere poziția dominantă a unui operator poștal. CJUE a 
concluzionat că această taxă constituie o sarcină pecuniară, dacă este impusă în mod unilateral 
și nu reprezintă o plată pentru un serviciu prestat efectiv în schimbul unei sume proporționale 
cu acest serviciu. 

În ceea ce privește chestiunea reprezentării vamale la care se referă petiția, destinatarii ar trebui 
să aibă opțiunea de a numi un reprezentant vamal, în conformitate cu articolul 18 alineatul (1) 
din Regulamentul (UE) nr. 952/20131 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 
octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii (denumit în continuare „CVU”), sau de 
a efectua ei înșiși vămuirea, fără a recurge la serviciile de vămuire ale prestatorilor de servicii 
universale. 

În conformitate cu articolul 52 alineatul (1) din CVU, atunci când vămuirea are loc la biroul 
vamal nu se pot impune taxe pentru efectuarea de controale vamale sau pentru orice altă aplicare 
a legislației vamale în timpul programului de lucru oficial. Articolul 52 alineatul (2) din CVU 
prevede că se pot percepe taxe proporționale numai dacă sunt prestate servicii specifice. 

Concluzie

Comisia este la curent cu situația aferentă serviciilor furnizate de bpost expusă în petiție și de 
aceea este în contact cu administrația belgiană prin instrumentul de comunicare EU-Pilot, 
pentru a clarifica aspectele menționate mai sus și a stabili în ce măsură s-ar putea ca dispozițiile 
relevante ale CVU să nu fie respectate.

1 Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a 
Codului vamal al Uniunii (JO L 269, 10.10.2013, p. 1-101).


