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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно:

- Петиция 470/2001, внесена от Andrew Watson, британски гражданин,
относно пътувания с цел покупки до континента и поведението на 
британските митнически и акцизни органи

- Петиция 813/2001, внесена от Michael Newton, британски гражданин,
относно пътувания с цел покупки до континента и поведението на 
британските митнически и акцизни органи 

- Петиция 846/2001, внесена от Patricia Joyce Gray, британска гражданка,
относно проверките на британските митници

- Петиция 921/2001, внесена от Bill Kristofferson, британски гражданин,
относно пътувания с цел покупки до континента и поведението на 
британските митнически и акцизни органи 

– Петиция 957/2001, внесена от David Williams, британски гражданин, относно 
пътувания с цел покупки до континента и премахването на безмитната 
търговия

– - Петиция 961/2001, внесена от Johnson Adedeji Ibitola, британски 
гражданин, относно пътувания с цел покупки до континента за закупуване 
на алкохол и цигари и поведението на британските митнически и акцизни 
органи 

- Петиция 139/2002, внесена от Brian Jones, британски гражданин, относно 
митническите и акцизни разпоредби за тютюна и алкохола при пътувания 
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между държавите-членки

– Петиция 577/2002, внесена от г-жа Phillips Cath, британска гражданка,
относно конфискуването на колата й от митническите служители в Дувър 
поради подозрение за контрабанда с тютюн

– Петиция915/2002, внесена от Graham Bathurst, британски гражданин, 
относно свободното движение на стоки — Директива 92/12/ЕИО на ЕС

– Петиция1118/2002, внесена от г-жа Kelly Hughes, британска гражданка,
относно задържането на стоки, внесени от Европа

1. Резюме на петицията

Петиция 470/2001
Вносителят на петицията твърди, че много британски граждани са спирани и 
претърсвани от митническите служители, когато се връщат в Обединеното кралство 
след пътуване с цел покупки, основно до Франция и Белгия. Той се оплаква от това, 
колко е трудно да се убедят органите, че количествата алкохол и цигари, закупувани на 
по-ниска цена, са за лична употреба. Вносителят на. петицията е на мнение, че 
британските граждани би трябвало да могат да пътуват свободно до други държави-
членки, без да се чувстват застрашени от прекалено усърдните митнически служители 
при връщането им в Обединеното кралство.

Петиция 813/2001
Вносителят на петицията твърди, че той редовно извършва еднодневни пътувания до 
Франция, за да купува стоки на по-ниски цени. Той се оплаква, че е спиран и 
претърсван много пъти от митническите служители при връщането му в Обединеното 
кралство по подозрение, че носи със себе си по-голямо количество цигари от законно 
допустимото.

Петиция 846/2001
Вносителката на петицията посочва, че тя и съпругът й са били спрени от британските 
митнически органи след пътуване с цел покупки до Франция и Белгия. Колата на 
вносителката на петицията била претърсена и митническите служители конфискували 
голямо количество тютюн, цигари и бира. Впоследствие облагаеми стоки, които 
вносителката на петицията твърди, че са били за лична употреба, са би открити и 
конфискувани в дома й. Предвид множеството пътувания на вносителката на петицията 
до континентална Европа митническите власти също така конфискували колата й. След 
това тя получила уверение, че колата ще й бъде върната.

Петиция 921/2001
Вносителят на петицията се оплаква, че при връщането му в Обединеното кралство от 
пътуване с цел покупки до Франция той бил спрян, а тютюнът и цигарите, които бил 
купил, били конфискувани от митническите органи. Освен това колата му била 
задържана. Тъй като е таксиметров шофьор, той твърди, че няколко месеца няма да 
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може да работи, докато не му върнат колата. Вносителят на петицията е на мнение, че 
това действие е нарушило правата му.

Петиция 957/2001
Вносителят на петицията се оплаква от проверките, които се извършват от британските 
митнически и акцизни органи на пътниците, които прекосяват Ламанша с ферибот, за 
да се върнат в Обединеното кралство, много от които са закупили алкохол и тютюн на 
по-ниски цени от континента. В някои случаи се задържат лични превозни средства, 
като същевременно собствениците им се глобяват за надвишаване на ограничението за 
внос на тези стоки. Вносителят на петицията критикува високите цени на горивото, 
алкохола и цигарите в Обединеното кралство. Той твърди, че премахването на 
безмитната търговия на фериботите, които прекосяват Ламанша, са увеличили 
драстично цената на пътуването през Ламанша и са разубедили много хора да ходят на 
почивка.

Петиция 961/2001
Вносителят на петицията обяснява, че е пътувал до Франция, за да купи големи 
количества бира за рождения ден на 18-годишната си дъщеря. Той твърди, че на 
връщане е бил спрян от британските митнически и акцизни органи в Кале, които 
щателно са претърсили превозното му средство. Той не успял да убеди митническия 
служител, че бирата е за лична употреба, колата му била задържана и той трябвало да 
се върне без нея в Обединеното кралство с 9-годишната си дъщеря. Вносителят на 
петицията се оплаква, че шест седмици по-късно колата му все още не била върната. 
Тъй като е таксиметров шофьор, той твърди, че не може да си изкарва прехраната. 
Вносителят на петицията е на мнение, че подобно действие от страна на митническите 
и акцизни органи е непропорционално на предполагаемото нарушаване от негова 
страна на вносните мита.

Петиция 139/2002
Вносителят на петицията повдига множество въпроси относно действията на 
митническите и акцизни власти и своеволното конфискуване на стоки, закупени в 
други държави-членки на ЕС за лична употреба.

Петиция 577/2002
Вносителката на петицията посочва, че тя, заедно с две приятелки, била спряна от 
митнически служители в Дувър в кола, която е собственост на баща й, за притежание 
на количество тютюн, закупен по време на пътуването им до Белгия, което според 
митническите служители надвишава максимално допустимото количество за лична 
употреба. Накрая стоката и колата били конфискувани и никога не били върнати на 
собствениците им, които неуспешно са обжалвали по съответните правни канали. 
Вносителката на петицията търси помощ за защита на правата й като европейски 
гражданин.

Петиция 915/2002
Вносителят на петицията съобщава, че митническите и акцизни органи на няколко пъти 
конфискуват от него цигари на връщане от ваканция. Той казва, че органите му дават 
невярна информация, когато той пита колко цигари може да носи със себе си. 
Вносителят на петицията съобщава, че са го подвели, че може да пътува между 
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държави и да закупува стока за лична употреба. Той смята, че британското 
правителство иска да го разубеди да се възползва от правата си на европеец, като 
налага неимоверно високи такси.

Петиция 1118/2002
Вносителката на петицията се оплаква от британските митници. Тя пише, че ако един 
човек се връща в Обединеното кралство от Франция с цигари, митническите служби 
могат да задържат стоката и превозното средство. Тя иска да бъдат предприети правни 
действия срещу правителството на Обединеното кралство.

2. Допустимост

Петиция 470/2001, обявена за допустима на 8 ноември 2001 г.
Петиция 813/2001, обявена за допустима на 28 януари 2002 г.
Петиция 846/2001, обявена за допустима на 11 февруари 2002 г. 
Петиция 921/2001, обявена за допустима на 15 февруари 2002 г.
Петиция 957/2001, обявена за допустима на 25 март 2002 г.
Петиция 961/2001, обявена за допустима на 25 март 2002 г.
Петиция 139/2002, обявена за допустима на 6 септември 2002 г.
Петиция 577/2002, обявена за допустима на 4 февруари 2003 г.
Петиция 915/2002, обявена за допустима на 21 март 2003 г.
Петиция 1118/2002, обявена за допустима на 15 май 2003 г. 
Комисията е приканена да предостави сведения (член 192, параграф 4 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 13 март 2003 г.

a. Контекст и предмет на съобщението

Всички горепосочени петиции се отнасят до санкциите, налагани от британските 
органи при залавяне на лица, които пренасят алкохолни и тютюневи изделия, закупени 
в други държави-членки съгласно нормалните вътрешни пазарни правила. Проблемът 
също така подлежи на процедура за нарушение съгласно член 226 от Договора за ЕО 
(№ 2001/4138). Петиция № 846/2001 е разгледана на заседанието на комисията по 
петиции на 20 юни 2002 г.

Целта на настоящото съобщение е да информира парламента на държавата, засегната от 
процедура за нарушение 2001/4138, така че комисията по петиции да може, доколкото 
смята за необходимо, да има предвид това при разглеждането на петициите.

б. Етап на процедурите за нарушение

След получените жалби за ситуации, подобни на тези, описани от вносителите на 
петициите, съгласно член 226 от Договора за ЕО Комисията започна процедура чрез 
изпращане на официално известие, за което е уведомила Обединеното кралство на 23 
октомври 2001 г. Обединеното кралство отговори на 19 декември 2001 г.
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След като внимателно разгледа съображенията на британските органи и останалата 
информация, получена по време на разследването, Комисията счете за необходимо да 
поиска от Обединеното кралство още разяснения. На 23 септември 2002 г .  на 
Обединеното кралство беше изпратено допълнително официално известие. 
Коментарите на британските органи бяха получени на 26 ноември 2002 г.

Службите на Комисията взеха предвид информацията от ищците, заедно със 
съображенията на британските органи и информацията от други източници, както и 
хода на процедурата (включително няколко решения на британските съдилища).

Службите на Комисията все още не са приключили разследванията си и следователно 
Комисията все още не е направила окончателни заключения по отношение на 
възможното нарушаване на общностното право.

в. Заключение

Позицията, приета от Комисията по отношение на тези петиции, ще зависи от 
заключенията, които тя ще направи по време на процедурите за нарушение, и в 
момента тя не смята да посочва допълнителни съображения към направените преди 
заседанието на Комисията по петиции на 20 юни 2002 г.

Комисията ще информира Парламента в най-кратки срокове за заключенията по 
отношение на процедурата за нарушение 2001/4138, които тя се надява да направи 
скоро, заедно с всякакви уместни съображения във връзка с петициите.

4. Следващ отговор от Комисията, получен на 18 август 2005 г.

Актуализиране на процедурите за нарушение, които обхващат повдигнатите в 
петициите проблеми.

Посочените като справка петиции засягат политиките на митническото и акцизно 
управление на Обединеното кралство към частните лица, които влизат в Обединеното 
кралство със стоки, които подлежат на акциз (алкохолни напитки и тютюн), закупени с 
платени данъци в други държави-членки. Съгласно общностното законодателство 
(Директива 92/12/ЕИО) частните лица могат да придобиват каквото и да е количество 
от тези акцизни стоки в държава-членка и да пренасят стоките в друга държава-членка 
без каквито и да е формалности и без да трябва да плащат акциз във втората държава, 
при условие че стоките са строго предназначени за лична употреба (което означава, че 
стоките трябва да са предназначени за употреба от самия им притежател или за подарък 
без получаване на нещо друго в замяна). Ако, от друга страна, такива стоки се пренасят 
за цели, различни от „лична употреба“, те подлежат на акциз във втората държава-
членка.

Вносителите на петициите твърдят по същество, че като прилагат прекален контрол и 
глоби срещу онези, за които смятат, че притежават акцизни стоки, закупени в други 
държави-членки за цели, различни от лична употреба, акцизните и митническите 
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власти на Обединеното кралство разубеждават жителите на Обединеното кралство да 
пазаруват в други държави-членки, като по този начин им отказват свободите на 
вътрешния пазар. 

След множество жалби, в които се поставят проблеми, подобни на повдигнатите от 
вносителите на петициите, Комисията започна процедура за нарушение съгласно член 
226 от Договора за ЕО. След подробни проучвания Комисията достигна до 
заключението, че режимът за санкции на Обединеното кралство е диспропорционален 
(и следователно противоречи на принципите на общностното право) в някои 
отношения. Комисията смята, че системното задържане на посочените акцизни стоки (и 
в някои случаи на превозното средство, използвано за превоз на стоките) е 
диспропорционална санкция в случаи, в които стоките, дори и да се пренасят за цели, 
различни от „лична употреба” от притежателя им, както е дефинирано по-горе, и 
следователно да подлежат на облагане с акциз в Обединеното кралство, независимо от 
това не се пренасят с цел реализиране на печалба, както и когато няма утежняващи 
обстоятелства.

Затова на 7 юли 2004 г. Комисията реши да издаде мотивирано становище за 
Обединеното кралство и на 20 октомври 2004 г. да отнесе случая до Съда на 
Европейските общности. 
Неотдавна Обединеното кралство изрази желание да намери решение, за да избегне 
решаването на случая от Съда на Европейските общности. Комисията продължи да 
дискутира с британските органи предложенията им и реши да предостави известно 
време, за да види дали Обединеното кралство ще представи задоволително 
предложение. 

5. Следващ отговор от Комисията, получен на 25 януари 2007 г.

След това решение британските органи представиха предложения за промяна на своята 
политика и Комисията ги разгледа. От март 2006 г. Обединеното кралство започна да 
изпълнява необходимите промени, които дадоха възможност на Комисията да 
приключи процедурата за нарушение.

Като се има предвид фактът, че това беше сложен случай, е уместно да се определят 
съответни правила в правото на ЕС, да се разгледат повдигнатите заедно с британските 
органи проблеми по време на процедурата и най-накрая да се разгледат мерките, 
предприети от Обединеното кралство, за да се разсее безпокойството на Комисията.

Правила на ЕС:
За да улесни свободното движение на тютюн и алкохолни напитки — стоки, които се 
облагат с високи такси в повечето държави-членки и следователно подлежат особено 
много на злоупотреби — държавите-членки приеха общи правила в общностното 
законодателство (по-специално Директива 92/12/ЕИО). Тази система е изградена на 
принципа, че тези стоки следва да бъдат облагани в държавата, в която те ще се 
консумират. 
Изключение се прави за тютюна и алкохола, закупени от частни лица за тяхна лична 
употреба (това означава, че стоките ще се консумират от самия купувач или че той ще 
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ги предлага на трети лица, без да получава нещо в замяна), при условие че купувачът 
сам превозва стоката.

В тези случаи член 8 от Директива 92/12/ЕИО гласи, че акцизите се събират в 
държавата-членка на придобиване. Други данъци или такси не се дължат в държавата-
членка, в която след това стоката се превозва. Не се изискват декларации или други 
формалности. По-специално няма ограничение за количеството стоки, които могат да 
се закупуват и превозват по този начин, при условие, разбира се, че всички тези стоки 
са предназначени единствено за „лична употреба“ от купувача.1 Ако обаче стоките се 
притежават за цел, различна от „лична употреба“ от страна на купувача, акциз се 
събира в държавата-членка по местоназначение.

Поради разликата между стоки, притежавани за „лична употреба“, и стоки, 
притежавани за други цели, в определени случаи органите на държавите-членки ще 
трябва да установяват дали конкретни стоки наистина се притежават за „лична 
употреба“, или целта на притежателя им е друга. Разпоредбите на Директива 
92/12/ЕИО изискват органите да извършват тази оценка, като вземат предвид всички 
съответни обстоятелства по случая. В частност те могат да не базират своите 
заключения единствено на количеството стоки. 

Те могат да вземат предвид количеството като един от няколко аспекта в цялостната 
оценка. По този начин правилата на Общността (член 9.2 от Директива 92/12/ЕИО) 
дават възможност на държавите-членки да прилагат някои референтни равнища: ако 
стоките се притежават извън тези равнища, това може да бъде сметнато, че означава, че 
стоките всъщност не са предназначени за „лична употреба“. От друга страна, ако 
стоките са под тези равнища, може да важи обратното. Обединеното кралство използва 
такива приблизителни равнища. Разбираме, че равнищата, които в момента се прилагат, 
са например 3200 къса цигари, 3 килограма тютюн, 110 литра бира и 90 литра вино.

Ако се открие, че едно лице притежава стоки за цели, различни от лична употреба, и не 
е изпълнило процедурите за „търговски“ пратки, определени в правилата на ЕС, 
държавата-членка има право да му наложи санкции за нередовно пренасяне. Въпреки 
това съгласно общия принцип, който се прилага в общностното право, тези санкции 
трябва да бъдат пропорционални, тоест да бъдат необходими и да не надминават 
изискваното за постигането на целта (което в този случай е да се гарантира спазването 
на данъчните разпоредби).

Проблеми, повдигнати заедно с Обединеното кралство:
Въз основа на предоставената в жалбите информация Комисията първоначално е 
идентифицирала три потенциални проблема с правото на ЕС, за което изисква 
съображенията на Обединеното кралство:
- Прилагането на референтни количества. В някои жалби се посочва, че тези 

приблизителни равнища всъщност се прилагат почти като гранични.  
- Проверки на пътниците. В някои жалби се посочва, че органите на Обединеното 

                                               
1 Трябва обаче да се отбележи, че има ограничения за тютюна в някои от новите държави-членки 
(Чешката република, Естония, Унгария, Латвия, Литва, Полша, Словения и Словакия). За подробности 
относно приложимите в Обединеното кралство правила вж. www.hmcr.gov.uk.
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кралство са извършвали рутинен акцизен контрол върху пътниците, които са влизали 
в Обединеното кралство от други държави-членки, поради единствената причина, че 
пресичат границата.

- Най-накрая, от жалбите става видно, че в случаи на „нередовно пренасяне“ на тютюн 
и алкохол британските органи системно са задържали стоките като подлежащи на 
конфискуване. Също така всяко едно използвано средство за превоз на стоки е било 
задържано, без значение каква е стойността на стоките и съответният приход. Това 
предизвиква тревоги по отношение на пропорционалността на приложените 
санкции.

Процедурата:
Комисията предава тези свои съображения на Обединеното кралство и иска от страната 
съображенията й чрез т. нар. официални известия. Паралелно с обмена на гледни точки 
в политиките на Обединеното кралство по този въпрос са внесени някои изменения.
Нашите проучвания доведоха до следните заключения:

Референтните количества: По отношение на прилагането на приблизителни равнища 
за стоки са внесени изменения в съответния правилник на Обединеното кралство след 
започването на процедурата. От тези изменения става ясно, че количеството стоки е 
само един от критериите, които трябва да бъдат взети предвид при установяването на 
целта, за която стоките се пренасят. Това съответства на изискванията на директивите 
на Общността. Проучванията не доведоха до заключението, че общата практика на 
британските органи е в разрез с този принцип.

Проверки на пътниците: По отношение на спирането и проверките на лицата, които 
влизат в Обединеното кралство, сме удовлетворени, че съгласно британското 
законодателство органите имат право да спират и проверяват лице, за което имат 
основателни причини да подозират, че извършва нещо нередно, например нередовно 
пренасяне на стоки, които подлежат на облагане с акциз в Обединеното кралство. В 
хода на процедурата това изискване беше потвърдено от британските съдилища. 
Проучванията не разкриха доказателство, че изискването за „основателни причини“ не 
е спазено в практиката.
Следователно не са установени нарушения на общностното право по тези две точки. 

Обаче по точката относно пропорционалността на политиката на санкциите
Комисията отбелязва, че е било политика на Обединеното кралство да задържа като 
подлежащи на конфискуване не само стоките, които са предмет на нередовното 
пренасяне на алкохол и тютюн, но също така и всяко едно превозно средство, 
използвано за превоз на стоките. Тези санкции са били системно прилагани, без да се 
взема предвид стойността на стоките, евентуално нереализирания от държавата приход 
или други обстоятелства по конкретния случай (с изключение за хуманитарни цели).

Комисията е на мнение, че въпреки че тези санкции биха могли да бъдат подходящи в 
случаи на истинска злоупотреба с цел печалба, те преминават необходимата граница в 
някои случаи, тоест в случаи на нередовно пренасяне без мотив за печалба (и без 
конкретни утежняващи обстоятелства, като повторни нарушения или ясна престъпна 
цел).
След изчерпателна размяна на мнения Комисията издаде т. нар. мотивирано становище, 
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като официално поиска от Обединеното кралство да внесе изменения в политиката си 
на санкции за категорията на посочените по-горе случаи. Тъй като Обединеното 
кралство не се съобрази с това, Комисията взе решение да отнесе случая до Съда на 
Европейските общности, който да постанови решение.

След това решение Обединеното кралство представи някои предложения за изменение 
на политиката си на санкции, за да разсее безпокойството на Комисията. Като взе 
предвид, че за предпочитане е доброволното привеждане в съответствие пред дългите 
съдебни спорове, Комисията прие да разгледа тези предложения. 

Съгласно изменената политика Обединеното кралство вече няма системно да задържа 
подлежащи на конфискация стоки и коли на лица, които притежават акцизни стоки за 
цели, различни от лична употреба. Вместо това при първо нередовно пренасяне без 
утежняващи обстоятелства на притежателя ще се предлага възможността да задържи 
стоката си, като плати мито плюс глоба. Когато е използвана кола за превоз на стоките 
в такива случаи, тя няма да се задържа, а собственикът й ще бъде предупреждаван, че 
може да бъде задържана при следващ такъв случай.

С тези изменения политиката, която вече се прилага, елиминира елемента на 
диспропорционалност, идентифициран по-рано във връзка с дребни нарушения. 
Измененията в политиката са в съответствие с мотивираното становище на Комисията. 
Следователно вече не е необходимо случаят да се отнася до Съда на Европейските 
общности и процедурата е приключена.

6. Следващ отговор от Комисията, получен на 21 септември 2007 г.

Общ контекст
Посочените като справка петиции засягат политиките на митническото и акцизно 
управление на Обединеното кралство към частните лица, които влизат в Обединеното 
кралство със стоки, които подлежат на акциз (алкохолни напитки и тютюн), закупени с 
платени данъци в други държави-членки. Всички тези петиции се отнасят до случаи 
преди 1 април 2006 г. и не са били приключени от Комисията по петиции. Вносителите 
на петициите твърдят по същество, че като прилагат прекален контрол и глоби срещу 
онези, за които смятат, че притежават акцизни стоки, закупени в други държави-членки 
за цели, различни от лична употреба, акцизните и митническите власти на Обединеното 
кралство разубеждават жителите на Обединеното кралство да пазаруват в други 
държави-членки, като по този начин им отказват свободите на вътрешния пазар.

Общи съображения по отношение на процедурите за нарушение, ролята на 
институциите на Общността и националните съдилища

Ролята на Комисията като „пазител на договорите“ се състои в това да гарантира, че 
националното законодателство или практика е в съответствие с общностното 
законодателство. 
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За тази цел Комисията може да започне процедура за нарушение срещу държава-
членка, за да гарантира това съответствие. Трябва да се отбележи, че само Комисията и 
държавата-членки трябва да се смятат за страни в тази процедура, като следователно 
данъкоплатецът се изключва.

Член 226 от Договора за ЕО постановява:

„Ако Комисията счита, че дадена държава-членка не е изпълнила задължение, 
произтичащо от настоящия договор, тя издава мотивирано становище по този 
въпрос, след като е дала възможност на съответната държава да изложи 
своите съображения. Ако съответната държава не се съобрази с това 
становище в рамките срока, определен от Комисията, Комисията може да 
сезира Съда.“

Ако една процедура по член 226 е успешна, тя ще завърши с решение на Съда на 
Европейските общности, в което последният постановява, че държавата-членка не е 
изпълнила едно или повече от задълженията си съгласно Договора за ЕО (включително 
задължението да съблюдава законодателството на ЕС, например Директива 
92/12/ЕИО).

Въпреки това подобно съдебно решение не решава индивидуални случаи. 
Следователно всяка индивидуална молба за щети трябва да бъде внесена от 
жалбоподателите пред националните съдилища, които оценяват фактическите 
обстоятелства по даден случай. В този смисъл лицата биха могли също така да се 
обърнат към националния омбудсман, който да гарантира индивидуалните им права.1

Също така националните съдилища са компетентни по жалбите за възстановяване, 
подадени от частни лица. Такива жалби трябва да се решават в съответствие с 
принципите, определени от Съда на Европейските общности по този въпрос (например 
Дело C-147/01, Weber's Wine World, параграфи 37 и 38).

Процедурата за нарушение, проведена в настоящия случай 
През 2000/2001 г. Комисията получи няколко жалби за начина, по който Обединеното 
кралство прилага акцизното законодателство на Общността към частните лица, които 
избират да закупуват тютюн и алкохол от други държави-членки. Тя започна процедури 
за нарушение през октомври 2001 г., като се фокусира върху три потенциални проблема 
със законодателството на ЕО:

 Прилагането на референтни количества;
 Проверки на пътниците;
 Пропорционалност на санкциите.

След продължителна процедура Комисията успя да приключи процедурата за 
нарушение през юли 2006 г. Комисията беше удовлетворена от промените, извършени 

                                               
1 Тези разнообразни възможности са представени на вниманието на жалбоподателя в момента, в 
който той/тя внася жалба.
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от британското правителство. Съгласно изменената политика, която влезе в сила на 31 
март 2006 г., промени бяха извършени за покупки на акцизни стоки за първи път, в 
малко количество и при липса на утежняващи обстоятелства от името на трета страна и 
за вноса на акцизни стоки за първи път, в малко количество чрез пощата. Вече не беше 
необходимо случаят да се отнася до Съда на Европейските общности и следователно 
Комисията реши да приключи процедурата за нарушение.

Възможни действия на Комисията на настоящия етап

По отношение на практиката, използвана в Обединеното кралство преди 1 април 2006 
г., трябва да се отбележи, че Комисията може да не заведе дело срещу държава-членка в 
Съда въз основа на факти, които са предмет на предишна процедура и която Комисията 
е приключила. Освен това Комисията може да сезира Съда само във връзка със 
законодателство на държава-членка и/или практика, която все още съществува или 
която продължава да произвежда ефект.  

Следователно действие по отношение на периодите преди 1 април 2006 г. се изключва.
Що се отнася до по-късни периоди, струва си да се отбележи, че Комисията успя да 
извърши контрол на положението в Обединеното кралство с оглед на съответстващите 
жалби и петиции. Съществуващите елементи посочват, че Обединеното кралство 
изпълнява новата си политика и че следователно няма причини Комисията да се 
намесва. Освен това отделни индивидуални случаи на лошо поведение на националната 
администрация, дори и доказани, във всеки случай не биха били достатъчни да се 
установи нарушение; съответстващата административна практика трябва да бъде до 
известна степен последователна и обща (например Дело 156/04, Commission v Hellenic 
Republic, параграфи 50 и 51).
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