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Θέμα:

– Αναφορά 470/2001, του Andrew Watson, βρετανικής ιθαγένειας, σχετικά με τα 
ταξίδια στην ηπειρωτική Ευρώπη με σκοπό τις αγορές και τη στάση των 
βρετανικών τελωνειακών και φορολογικών αρχών

– Αναφορά 813/2001, του Michael Newton, βρετανικής ιθαγένειας, σχετικά με τα 
ταξίδια του, για αγορές, στην ηπειρωτική Ευρώπη και τη στάση των βρετανικών 
τελωνειακών και φορολογικών αρχών

– Αναφορά 846/2001, της Patricia Joyce Gray, βρετανικής ιθαγένειας, σχετικά με τα 
μέτρα ελέγχου των βρετανικών τελωνείων

– Αναφορά 921/2001 του Bill Kristofferson, βρετανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
αγορές που πραγματοποίησε στην ηπειρωτική Ευρώπη και με τη συμπεριφορά των 
βρετανικών τελωνειακών αρχών

– Αναφορά 957/2001 του David Williams, βρετανικής ιθαγένειας, σχετικά με τα 
ταξίδια προς την ηπειρωτική Ευρώπη με σκοπό την πραγματοποίηση αγορών 
καθώς και σχετικά με την κατάργηση της πώλησης αφορολογήτων ειδών

– Αναφορά 961/2001 του Johnson Adedeji Ibitola, βρετανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
τα ταξίδια στην ηπειρωτική Ευρώπη με σκοπό την αγορά οινοπνευματωδών και 
τσιγάρων και τη συμπεριφορά των βρετανικών τελωνειακών και φορολογικών 
αρχών

– Αναφορά 139/2002, του Brian Jones, βρετανικής ιθαγένειας, σχετικά με τους 
τελωνειακούς κανονισμούς και τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης επί του καπνού 
και των οινοπνευματωδών στο πλαίσιο ταξιδιών μεταξύ κρατών μελών

– Αναφορά 577/2002, της Phillips Cath, βρετανικής ιθαγένειας, σχετικά με την 
κατάσχεση του αυτοκινήτου της λόγω εικαζόμενου λαθρεμπορίου καπνού, από τις 
τελωνειακές αρχές του Dover
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– Αναφορά 915/2002 του Graham Bathurst, βρετανικής ιθαγένειας, σχετικά με την 
ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών - οδηγία 92/12/ΕΟΚ

– Αναφορά 1118/2002, της Kelly Hughes, βρετανικής ιθαγένειας, σχετικά με την 
κατάσχεση αγαθών που εισάγονται από την Ευρώπη

1. Περίληψη της αναφοράς

Αναφορά 470/2001
Ο αναφέρων δηλώνει ότι, πολλοί βρετανοί υπήκοοι, επιστρέφοντας στη Βρετανία ύστερα από 
ταξίδια για αγορές κυρίως στη Γαλλία ή στο Βέλγιο σταματώνται και υφίστανται έλεγχο από 
τελωνειακούς υπαλλήλους. Καταγγέλλει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στο να πείσουν 
τις αρχές για το γεγονός ότι οι ποσότητες αλκοόλ και τσιγάρων που έχουν αγοραστεί σε 
χαμηλότερη τιμή προορίζονται για προσωπική κατανάλωση. Ο αναφέρων πιστεύει ότι οι 
βρετανοί πολίτες θα πρέπει να μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα σε άλλα κράτη μέλη χωρίς 
να φοβούνται ότι κατά την επιστροφή τους στη Βρετανία θα έρθουν αντιμέτωποι με 
τελωνειακούς υπαλλήλους, που διακατέχονται από υπέρμετρο ζήλο.

Αναφορά 813/2001
Ο αναφέρων δηλώνει ότι πραγματοποιεί τακτικά ταξίδια αυθημερόν στη Γαλλία προκειμένου 
να αγοράσει αγαθά σε χαμηλότερες τιμές. Διαμαρτύρεται ότι κατά την επιστροφή του στο 
Ηνωμένο Βασίλειο οι τελωνειακές αρχές επανειλημμένως τον σταματούν και τον 
υποβάλλουν σε έρευνα με την αιτιολογία ότι κινεί υποψίες για εισαγωγή μεγαλύτερων από τις 
νομίμως επιτρεπόμενες ποσοτήτων τσιγάρων.

Αναφορά 846/2001
Η αναφέρουσα και ο σύζυγός της υποβλήθηκαν σε έλεγχο από βρετανούς τελωνειακούς 
υπαλλήλους μετά από ταξίδι στη Γαλλία και το Βέλγιο για αγορές. Ύστερα από εξονυχιστικό 
έλεγχο του αυτοκινήτου της αναφέρουσας, οι τελωνειακοί υπάλληλοι κατέσχεσαν μεγάλη 
ποσότητα καπνού, σιγαρέτων και ζύθου. Αργότερα βρέθηκαν επίσης και κατασχέθηκαν 
ορισμένα φορολογητέα προϊόντα στην οικία της αναφέρουσας, τα οποία, όπως ισχυρίζεται, 
προορίζονταν για προσωπική χρήση. Λόγω των πολλαπλών ταξιδίων της αναφέρουσας στην 
ευρωπαϊκή ηπειρωτική χώρα, οι τελωνειακές αρχές κατέσχεσαν επίσης το αυτοκίνητο της 
αναφέρουσας, για το οποίο όμως την διαβεβαίωσαν ότι θα της επιστραφεί.

Αναφορά 921/2001
Ο αναφέρων καταγγέλλει ότι κατά την επιστροφή του στο Ηνωμένο Βασίλειο από ένα ταξίδι 
για αγορές στη Γαλλία, υπεβλήθη σε έλεγχο και ο καπνός και τα σιγαρέτα που είχε αγοράσει 
κατασχέθηκαν από τις τελωνειακές αρχές. Επίσης, κατασχέθηκε και το αυτοκίνητό του. 
Επειδή είναι οδηγός ταξί, υποστηρίζει ότι δεν είναι σε θέση να εργασθεί για πολλούς μήνες, 
έως ότου του επιστραφεί το αυτοκίνητο. Είναι της γνώμης ότι η πράξη αυτή συνιστά 
παραβίαση των δικαιωμάτων του.

Αναφορά 957/2001
Ο αναφέρων παραπονείται για τους ελέγχους που διενεργούν οι βρετανικές τελωνειακές 
αρχές στους επιβάτες των πορθμείων που διασχίζουν τη Μάγχη κατά την επιστροφή τους στο 
Ηνωμένο Βασίλειο. Πολλοί από τους εν λόγω επιβάτες έχουν προμηθευτεί από την 
ηπειρωτική Ευρώπη οινοπνευματώδη και καπνό σε χαμηλότερες τιμές. Σε ορισμένες 
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περιπτώσεις έχουν κατασχεθεί ιδιωτικά οχήματα, ενώ οι ιδιοκτήτες τους διώκονται λόγω 
υπέρβασης του νόμιμου ορίου εισαγωγής τέτοιων αγαθών. Ο αναφέρων επικρίνει την υψηλή 
τιμή των καυσίμων, των οινοπνευματωδών και των τσιγάρων στο Ηνωμένο Βασίλειο. Θεωρεί 
ότι η κατάργηση της πώλησης αφορολογήτων ειδών στα πορθμεία που διασχίζουν τη Μάγχη 
έχει αυξήσει δραματικά το κόστος διάπλου της Μάγχης και αποτελεί εμπόδιο στις διακοπές 
μεγάλου αριθμού ατόμων.

Αναφορά 961/2001
Ο αναφέρων εξηγεί ότι ταξίδεψε στη Γαλλία, προκειμένου να αγοράσει μεγάλες ποσότητες 
μπύρας για τον εορτασμό των 18ων γενεθλίων της κόρης του. Αναφέρει, δε, ότι κατά την 
επιστροφή του, οι βρετανικές τελωνειακές αρχές τον σταμάτησαν στο Καλέ και διενήργησαν 
εξονυχιστικό έλεγχο στο όχημά του. Ο ίδιος δεν έπεισε τον τελωνειακό υπάλληλο ότι η 
μπύρα προοριζόταν για προσωπική χρήση, με αποτέλεσμα να κατασχεθεί το όχημά του και να 
αναγκαστεί να επιστρέψει στο Ηνωμένο Βασίλειο, μαζί με την εννιάχρονη κόρη του, χωρίς 
αυτό. Ο αναφέρων παραπονείται ότι έξι εβδομάδες αργότερα το αυτοκίνητό του δεν του είχε 
ακόμη επιστραφεί. Καθώς είναι οδηγός ταξί (τύπου mini-cab), ισχυρίζεται ότι δεν μπορεί να 
εξασφαλίσει τα προς το ζην. Θεωρεί ότι η στάση των τελωνειακών αρχών είναι υπερβολική 
σε σχέση με την εικαζόμενη, εκ μέρους του, παραβίαση των εισαγωγικών δασμών.

Αναφορά 139/2002
Ο αναφέρων θέτει αρκετά ζητήματα σχετικά με τις δραστηριότητες των τελωνειακών 
υπαλλήλων και την αυθαίρετη κατάσχεση αγαθών που έχουν αγορασθεί σε άλλα κράτη μέλη 
της ΕΕ για προσωπική κατανάλωση.

Αναφορά 577/2002
Η αναφέρουσα καταγγέλλει ότι κρατήθηκε ενώ επέβαινε στο αυτοκίνητο του πατέρα της, 
μαζί με δύο φίλους, στο τελωνείο του Dover, λόγω κατοχής ποσότητας καπνού (που αγόρασε
κατά τη διάρκεια του ταξιδιού στο Βέλγιο), η οποία, σύμφωνα με τους τελωνειακούς 
υπαλλήλους, υπερέβαινε το μέγιστο επιτρεπόμενο όριο για προσωπική χρήση. Εν συνεχεία, 
το εμπόρευμα και το αυτοκίνητο κατασχέθηκαν και δεν επιστράφηκαν στους ιδιοκτήτες, 
παρά την προσφυγή που έκαναν ακολουθώντας τις νόμιμες διαδικασίες. Ως εκ τούτου, ζητεί 
την αποκατάσταση των δικαιωμάτων της ως ευρωπαίου πολίτη.

Αναφορά 915/2002
Ο αναφέρων καταγγέλλει ότι οι βρετανικές αρχές δασμών και ειδικών φόρων κατανάλωσης 
έχουν επανειλημμένα δημεύσει τσιγάρα που φέρνει επιστρέφοντας από τις διακοπές του. 
Αναφέρει ότι οι συγκεκριμένες αρχές τον παραπληροφόρησαν, όταν αποτάθηκε σε αυτές για 
να μάθει πόσα τσιγάρα μπορεί να φέρει επιστρέφοντας από τις διακοπές του, και έμεινε με 
την εντύπωση ότι μπορεί να ταξιδεύει από χώρα σε χώρα και να αγοράζει αγαθά για 
προσωπική χρήση. Ο αναφέρων θεωρεί ότι η βρετανική κυβέρνηση θέλει να τον αποτρέψει 
από την άσκηση των δικαιωμάτων του ως ευρωπαίου πολίτη, επιβάλλοντας την καταβολή 
υπέρογκων δασμών.

Αναφορά 1118/2002
Η αναφέρουσα καταγγέλλει τις βρετανικές τελωνειακές αρχές- υποστηρίζει ότι εάν ένα άτομο 
επιστρέψει από τη Γαλλία στο Ηνωμένο Βασίλειο έχοντας αγοράσει τσιγάρα, η τελωνειακή 
υπηρεσία μπορεί να κατασχέσει τα τσιγάρα και το όχημα. Ζητεί την προσφυγή στη 
δικαιοσύνη κατά της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου.
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2. Παραδεκτό

Η αναφορά 470/2001 χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 8 Νοεμβρίου 2001.
Η αναφορά 813/2001 χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 28 Ιανουαρίου 2002
Η αναφορά 846/2001 χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 11 Φεβρουαρίου 2002. 
Η αναφορά 921/2001 χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 15 Φεβρουαρίου 2002.
Η αναφορά 957/2001 χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 25 Μαρτίου 2002.
Η αναφορά 961/2001 χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 25 Μαρτίου 2002.
Η αναφορά 139/2002 χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 6 Σεπτεμβρίου 2002.
Η αναφορά 577/2002 χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 4 Φεβρουαρίου 2003
Η αναφορά 915/2002 χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 21 Μαρτίου 2003
Η αναφορά 1118/2002 χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 15 Μαΐου 2003. 
Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του 
Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 13 Μαρτίου 2003.

α. Πλαίσιο και αντικείμενο της ανακοίνωσης

Οι προαναφερθείσες αναφορές έχουν ως κοινό αντικείμενο τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν 
από τις βρετανικές αρχές σε άτομα που μετέφεραν οινοπνευματώδη ποτά ή προϊόντα καπνού 
που είχαν αποκτηθεί σε άλλα κράτη μέλη υπό τις συνήθεις προϋποθέσεις της εσωτερικής 
αγοράς. Το ζήτημα αυτό αποτελεί επίσης αντικείμενο μιας διαδικασίας επί παραβάσει 
δυνάμει του άρθρου 226 ΕΚ (αριθ. 2001/4138). Η αναφορά αριθ. 846/2001 εξετάστηκε κατά 
τη συνεδρίαση της Επιτροπής Αναφορών στις 20 Ιουνίου 2002. 

Το παρόν έγγραφο έχει σκοπό να ενημερώσει το Κοινοβούλιο για την πορεία της διαδικασίας 
επί παραβάσει υπ’ αριθ. 2001/4138, προκειμένου η Επιτροπή Αναφορών να τη λάβει υπόψη, 
εφόσον το κρίνει χρήσιμο, κατά την εξέταση των αναφορών.  

β. Εξέλιξη της διαδικασίας επί παραβάσει

Σε συνέχεια καταγγελιών που αφορούσαν καταστάσεις παρόμοιες με αυτές που εγείρουν οι 
αναφέροντες, η Επιτροπή εκκίνησε τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 226 ΕΚ με την 
αποστολή προειδοποιητικής επιστολής, η οποία κοινοποιήθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο στις 
23 Οκτωβρίου 2001. Το Ηνωμένο Βασίλειο απάντησε στις 19 Δεκεμβρίου 201. 

Μετά από ανάλυση των παρατηρήσεων των βρετανικών αρχών και άλλων στοιχείων που 
συγκεντρώθηκαν στη διάρκεια της έρευνας, η Επιτροπή έκρινε αναγκαίο να ζητήσει 
συμπληρωματικές παρατηρήσεις από το Ηνωμένο Βασίλειο. Μια συμπληρωματική 
προειδοποιητική επιστολή κοινοποιήθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο στις 23 Σεπτεμβρίου 2002. 
Οι παρατηρήσεις των βρετανικών αρχών ελήφθησαν στις 26 Νοεμβρίου 2002. 

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής έλαβαν υπόψη τόσο τις πληροφορίες των καταγγελλόντων, όσο 
και τις παρατηρήσεις των βρετανικών αρχών καθώς και τα στοιχεία που συλλέχθηκαν με 
άλλα μέσα. Έλαβαν επίσης υπόψη την εξέλιξη της κατάστασης κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας (και κυρίως ορισμένων αποφάσεων των βρετανικών δικαστηρίων). 
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Η ανάλυση από τις υπηρεσίες της Επιτροπής δεν έχει, ωστόσο, ολοκληρωθεί ακόμη. 
Συνεπώς, η Επιτροπή δεν έχει καταλήξει ακόμη σε οριστικά συμπεράσματα ως προς την 
ενδεχόμενη παράβαση του κοινοτικού δικαίου. 

γ. Συμπέρασμα

Οι παρατηρήσεις τις οποίες η Επιτροπή θα μπορέσει να κάνει σχετικά με τις εν λόγω 
αναφορές θα εξαρτηθούν από τα συμπεράσματά της στο πλαίσιο της διαδικασίας επί 
παραβάσει. Στην παρούσα φάση της διαδικασίας, η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να κάνει 
άλλες παρατηρήσεις, πέραν όσων παρουσίασε κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Αναφορών 
στις 20 Ιουνίου 2002. 

Η Επιτροπή δεσμεύεται να ενημερώσει το συντομότερο δυνατό το Κοινοβούλιο για τα 
συμπεράσματα που ελπίζει να εξαγάγει σύντομα από τη διαδικασία επί παραβάσει υπ’ αριθ. 
2001/4138, καθώς και για τις παρατηρήσεις που θα αντλήσει από τη διαδικασία αυτή σχετικά 
με τις εν λόγω αναφορές. 

4. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 18 Αυγούστου 2005.

Ενημέρωση για τις διαδικασίες επί παραβάσει οι οποίες καλύπτουν τα προβλήματα που 
θίγονται στις αναφορές

Οι αναφερθείσες αναφορές αφορούν τις πολιτικές των τελωνειακών αρχών και των αρχών 
που ασχολούνται με θέματα ειδικών φόρων κατανάλωσης στο Ηνωμένο Βασίλειο έναντι 
ιδιωτών που εισέρχονται στο Ηνωμένο Βασίλειο με αγαθά τα οποία υπόκεινται σε ειδικούς 
φόρους κατανάλωσης (αλκοολούχα ποτά και καπνό) τα οποία έχουν αγοραστεί σε άλλα 
κράτη μέλη όπου έχουν καταβληθεί και οι φόροι. Σύμφωνα με όσα απορρέουν από το 
κοινοτικό δίκαιο (οδηγία 92/12/ΕΟΚ), οι ιδιώτες μπορούν να αποκτούν οποιαδήποτε 
ποσότητα τέτοιων αγαθών που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης σε ένα κράτος 
μέλος και να φέρουν τα αγαθά σε ένα άλλο κράτος μέλος χωρίς οποιαδήποτε διατύπωση και 
χωρίς να είναι υποχρεωμένοι να καταβάλουν ειδικούς φόρους κατανάλωσης στο δεύτερο 
κράτος, υπό την προϋπόθεση πως τα αγαθά προορίζονται αυστηρά για χρήση από τον ιδιώτη 
(το οποίο ερμηνεύεται πως σημαίνει ότι τα αγαθά πρέπει να προορίζονται για κατανάλωση 
από τον ίδιο τον φέροντα ή για να δοθούν ως δώρα χωρίς ανταλλάγματα. Αν από την άλλη 
πλευρά τέτοια αγαθά φέρονται για σκοπούς διαφορετικούς της «προσωπικής χρήσης», οι 
ειδικοί φόροι κατανάλωσης καθίστανται επιβεβλημένοι στο δεύτερο κράτος μέλος.

Οι αναφέροντες ισχυρίζονται στην ουσία ότι η τελωνειακή υπηρεσία του Ηνωμένου 
Βασιλείου, εφαρμόζοντας υπερβολικούς ελέγχους και κυρώσεις σε εκείνους που θεωρείται 
ότι φέρουν αγαθά που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης τα οποία αγόρασαν σε 
άλλα κράτη μέλη με σκοπό διαφορετικό της προσωπικής τους χρήσης, παρεμποδίζουν τους 
κατοίκους του Ηνωμένου Βασιλείου να προβαίνουν σε αγορές σε άλλα κράτη μέλη 
στερώντας τους κατ’ αυτόν τον τρόπο τις ελευθερίες που απορρέουν από την εσωτερική 
αγορά. 

Σε συνέχεια πολυάριθμων καταγγελιών που θέτουν προβλήματα παρόμοια με εκείνα που 
θίγονται από τους αναφέροντες, η Επιτροπή έχει κινήσει διαδικασίες επί παραβάσει δυνάμει 
του άρθρου 226 ΕΚ. Κατόπιν ενδελεχών ερευνών, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα 
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πως το καθεστώς κυρώσεων του Ηνωμένου Βασιλείου δεν συνάδει με την αρχή της 
αναλογικότητας (και κατά συνέπεια είναι αντίθετο με τις αρχές του κοινοτικού δικαίου) από 
κάποιες απόψεις. Η Επιτροπή πιστεύει πως η συστηματική κατάσχεση των εν λόγω αγαθών 
που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης (και, κατά περίπτωση, του οχήματος που 
χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά των αγαθών) αποτελεί κύρωση που δεν συνάδει με την 
αρχή της αναλογικότητας σε περιπτώσεις όπου τα αγαθά, αν και φέρονται με σκοπό 
διαφορετικό εκείνου της «προσωπικής χρήσης» από τον φέροντα όπως καθορίζεται 
παραπάνω και άρα υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης στο Ηνωμένο Βασίλειο, 
παρόλα αυτά δεν φέρονται για κερδοσκοπικούς σκοπούς και σε περιπτώσεις όπου δεν 
συντρέχουν άλλες επιβαρυντικές περιστάσεις.

Κατά συνέπεια, η Επιτροπή αποφάσισε στις 7 Ιουλίου 2004 να απευθύνει αιτιολογημένη 
γνώμη προς το Ηνωμένο Βασίλειο και στις 20 Οκτωβρίου 2004 να προσφύγει στο 
Δικαστήριο. 
Πρόσφατα το Ηνωμένο Βασίλειο εξέφρασε την επιθυμία εξεύρεσης λύσης, προκειμένου να 
αποφευχθεί η παραπομπή της υπόθεσης στο ΔΕΚ. Η Επιτροπή συνεχίζει τις συζητήσεις με τις 
αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου σχετικά με τις προτάσεις τους και αποφάσισε να επιτρέψει να 
παρέλθει κάποιο χρονικό διάστημα για να δει αν το Ηνωμένο Βασίλειο υποβάλει κάποια 
ικανοποιητική πρόταση.

5. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 25 Ιανουαρίου 2007.

Κατόπιν αυτής της απόφασης οι βρετανικές αρχές υπέβαλαν προτάσεις για την αλλαγή της 
πολιτικής τους και η Επιτροπή τις εξέτασε. Και από τον Μάρτιο του 2006 το Ηνωμένο 
Βασίλειο εφαρμόζει τις απαραίτητες αλλαγές, γεγονός το οποίο επέτρεψε στην Επιτροπή να 
περατώσει τη διαδικασία επί παραβάσει.

Δεδομένου του γεγονότος ότι πρόκειται περί σύνθετου ζητήματος, είναι σκόπιμο να 
παρατεθούν οι σχετικοί κανόνες κοινοτικού δικαίου, τα θέματα τα οποία ετέθησαν στις 
βρετανικές αρχές κατά τη διάρκεια των διαδικασιών και τέλος τα μέτρα που ελήφθησαν από 
το Ηνωμένο Βασίλειο προκειμένου να διευθετηθούν οι σημαντικές ανησυχίες της Επιτροπής.

Κοινοτικοί κανόνες:
Προκειμένου να διευκολυνθεί η ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων καπνού και των 
αλκοολούχων ποτών –αγαθών που υπόκεινται σε υψηλή φορολογία στα περισσότερα κράτη 
μέλη και κατά συνέπεια ιδιαίτερα εκτεθειμένα σε απάτη– τα κράτη μέλη συμφώνησαν επί
κοινών κανόνων που προβλέπονται στην κοινοτική νομοθεσία (ιδίως την οδηγία 92/12/ΕΟΚ). 
Το εν λόγω σύστημα βασίζεται στην αρχή ότι τα εν λόγω αγαθά πρέπει να φορολογούνται 
στο κράτος στο οποίο πρόκειται να καταναλωθούν. 
Εξαίρεση γίνεται στα προϊόντα καπνού και τα οινοπνευματώδη που αγοράζονται από ιδιώτες 
για προσωπική χρήση (ως προσωπική χρήση νοείται η κατανάλωση των αγαθών από τον ίδιο 
τον αγοραστή ή η προσφορά τους εκ μέρους του σε τρίτα μέρη χωρίς αντάλλαγμα), υπό την 
προϋπόθεση ότι ο αγοραστής μεταφέρει επίσης ο ίδιος τα αγαθά.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, το άρθρο 8 της οδηγίας 92/12/ΕΟΚ προβλέπει ότι οι ειδικοί φόροι 
κατανάλωσης καταβάλλονται στο κράτος μέλος αγοράς. Δεν καταβάλλονται περαιτέρω 
δασμοί ή φόροι στα κράτη μέλη στα οποία μεταφέρονται εν συνεχεία τα αγαθά. Δεν 
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απαιτούνται δηλώσεις ή άλλες διατυπώσεις. Ειδικότερα, δεν υπάρχει περιορισμός στην 
ποσότητα των αγαθών που μπορούν να αγοραστούν ή να μεταφερθούν κατ’ αυτόν τον τρόπο, 
υπό την προϋπόθεση ασφαλώς ότι όλα τα αγαθά προορίζονται αποκλειστικά για «προσωπική 
χρήση» του αγοραστή1. Εντούτοις, εάν τα αγαθά προορίζονται για κάποια άλλη χρήση εκτός 
της «προσωπικής χρήσης» του αγοραστή, επιβάλλονται ειδικοί φόροι κατανάλωσης στο 
κράτος μέλος προορισμού.

Λόγω αυτής της διαφοράς μεταξύ των αγαθών που προορίζονται για «προσωπική χρήση» και 
των αγαθών που προορίζονται για άλλους λόγους, οι αρχές των κρατών μελών υποχρεούνται
ορισμένες φορές να εξακριβώσουν εάν τα συγκεκριμένα αγαθά προορίζονται πράγματι για 
«προσωπική χρήση» ή εάν ο σκοπός του φέροντα είναι όντως κάποιος άλλος. Οι διατάξεις 
της οδηγίας 92/12/ΕΟΚ απαιτούν από τις αρχές να προβούν σε αυτή την εκτίμηση υπό το 
πρίσμα όλων των σχετικών στοιχείων στη προκειμένη περίπτωση. Εντούτοις, δεν πρέπει να 
βασίζουν τα πορίσματά τους αποκλειστικά στην ποσότητα των αγαθών. 

Μπορούν ωστόσο να λάβουν υπόψη την ποσότητα ως μία από τις αρκετές πτυχές στη 
συνολική εκτίμηση. Πράττοντάς το, οι κοινοτικοί κανόνες (άρθρο 9, παράγραφος 2 της 
οδηγίας 92/12/ΕΟΚ) επιτρέπουν στα κράτη μέλη να εφαρμόσουν ορισμένα επίπεδα 
αναφοράς: εάν τα φερόμενα αγαθά υπερβαίνουν αυτά τα επίπεδα, αυτό μπορεί να θεωρηθεί 
ως ένδειξη ότι τα αγαθά δεν προορίζονται πράγματι για «προσωπική χρήση». Αφετέρου, εάν 
τα αγαθά είναι κάτω αυτών των επιπέδων, μπορεί να συναχθεί το αντίστροφο συμπέρασμα. 
Το Ηνωμένο Βασίλειο κάνει χρήση τέτοιων ενδεικτικών επιπέδων. Εξ όσων γνωρίζουμε, τα 
επίπεδα τα οποία εφαρμόζονται επί του παρόντος είναι π.χ. 3200 τσιγάρα, 3 κιλά καπνού, 110 
λίτρα μπύρας και 90 λίτρα κρασιού.

Εάν στην κατοχή ενός ατόμου βρεθούν αγαθά για άλλο σκοπό εκτός της προσωπικής χρήσης 
και δεν έχει συμμορφωθεί προς τις διαδικασίες για «εμπορικές» αποστολές που ορίζονται 
στους κοινοτικούς κανόνες, τα κράτη μέλη δικαιούνται να επιβάλουν κυρώσεις κατά τέτοιων 
παράτυπων μεταφορών. Εντούτοις, προκύπτει από μια γενική αρχή η οποία υποστηρίζεται 
στο κοινοτικό δίκαιο ότι οποιαδήποτε τέτοια κύρωση πρέπει να είναι ανάλογη, ήτοι πρέπει να 
είναι απαραίτητη και να μην υπερβαίνει τις απαραίτητες ενέργειες για την επίτευξη του 
σκοπού της (ο οποίος στην προκειμένη περίπτωση είναι να διασφαλιστεί η συμμόρφωση προς
τους φορολογικούς κανόνες).

Τα θέματα τα οποία ετέθησαν στο Ηνωμένο Βασίλειο:
Βάσει των πληροφοριών που παρέχονται στις καταγγελίες, η Επιτροπή εντόπισε αρχικά τρία 
πιθανά προβλήματα όσον αφορά την κοινοτική νομοθεσία για τα οποία ζήτησε τις 
παρατηρήσεις του Ηνωμένου Βασιλείου:
- Εφαρμογή των ποσοτήτων αναφοράς. Ορισμένες καταγγελίες ανέφεραν ότι τα εν λόγω 

ενδεικτικά επίπεδα εφαρμόζονταν στην πραγματικότητα ως οιονεί όρια.
- Έλεγχοι επιβατών. Ορισμένοι καταγγέλλοντες υποστήριξαν ότι οι βρετανικές αρχές 

ασκούν συνήθως ελέγχους στους επιβάτες που εισέρχονται στο Ηνωμένο Βασίλειο από 
άλλα κράτη μέλη για τον μόνο λόγο ότι διέρχονται τα σύνορα.

                                               
1 Να σημειωθεί ωστόσο ότι τα όρια ισχύουν για προϊόντα καπνού που αγοράζονται σε ορισμένα από τα 
νέα κράτη μέλη (Τσεχική Δημοκρατία, Εσθονία, Ουγγαρία, Λετονία, Λιθουανία, Πολωνία, Σλοβενία και 
Σλοβακία). Για λεπτομέρειες σχετικά με τους εφαρμοστέους κανόνες στο Ηνωμένο Βασίλειο, βλέπε 
www.hmcr.gov.uk.
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- Τέλος, προέκυψε από τις καταγγελίες ότι σε περιπτώσεις «παράτυπων μεταφορών»
προϊόντων καπνού και οινοπνευματωδών οι βρετανικές αρχές κατάσχουν συστηματικά τα 
αγαθά. Ομοίως, οποιοδήποτε όχημα χρησιμοποιείται για τη μεταφορά των αγαθών αυτών 
κατάσχεται, ανεξαρτήτως της αξίας των αγαθών και του ενεχόμενου εσόδου. Αυτό ήγειρε 
ανησυχίες όσον αφορά την αναλογικότητα των επιβαλλόμενων κυρώσεων.

Η διαδικασία:
Η Επιτροπή υπέβαλε αυτά τα θέματα στο Ηνωμένο Βασίλειο και ζήτησε τις παρατηρήσεις 
του μέσω των αποκαλούμενων προειδοποιητικών επιστολών. Εκ παραλλήλου με την 
ανταλλαγή απόψεων, έχουν σημειωθεί ορισμένες τροποποιήσεις στις συναφείς βρετανικές 
πολιτικές.
Οι έρευνές μας έχουν οδηγήσει στα ακόλουθα συμπεράσματα:

Ποσότητες αναφοράς: όσον αφορά την εφαρμογή των ενδεικτικών επιπέδων αγαθών, έχουν 
σημειωθεί τροποποιήσεις στο σχετικό βρετανικό καθεστώς μετά την έναρξη της διαδικασίας. 
Αυτές οι τροποποιήσεις έχουν καταστήσει σαφές ότι η ποσότητα αγαθών αποτελεί μόνον ένα 
κριτήριο μεταξύ άλλων το οποίο πρέπει να εξεταστεί κατά την εξακρίβωση του σκοπού 
κατοχής των αγαθών. Αυτό ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των κοινοτικών οδηγιών. Οι 
έρευνες δεν έχουν οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι η γενική πρακτική των βρετανικών αρχών 
αποκλίνει από την εν λόγω αρχή.

Έλεγχοι επιβατών: όσον αφορά τους ελέγχους των ατόμων που εισέρχονται στο Ηνωμένο 
Βασίλειο, είμαστε ικανοποιημένοι από το γεγονός ότι σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία, 
οι αρχές έχουν τη δυνατότητα να σταματούν και να ελέγχουν ένα άτομο μόνον εάν υπάρχουν 
βάσιμες υποψίες παρατυπίας, π.χ. παράτυπη μεταφορά αγαθών που υπόκεινται σε φόρο 
κατανάλωσης στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η εν λόγω απαίτηση έχει, κατά τη διάρκεια των 
διαδικασιών, επιβεβαιωθεί από τα βρετανικά δικαστήρια. Οι έρευνες δεν έχουν αποκαλύψει 
στοιχεία τα οποία να αποδεικνύουν ότι δεν τηρήθηκε στην πράξη η απαίτηση για «βάσιμους 
λόγους».
Συνεπώς, δεν στοιχειοθετήθηκαν παραβάσεις του κοινοτικού δικαίου όσον αφορά τα δύο 
αυτά θέματα.

Εντούτοις, όσον αφορά το θέμα σχετικά με την πολιτική αναλογικότητας των κυρώσεων, η 
Επιτροπή παρατήρησε ότι η βρετανική πολιτική συνίστατο σε κατάσχεση όχι μόνον των 
αγαθών που ενέχονται σε παράτυπη μεταφορά οινοπνευματωδών και καπνού, αλλά επίσης 
οποιουδήποτε οχήματος που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά των αγαθών. Οι κυρώσεις 
αυτές επιβάλλονταν συστηματικά και ανεξαρτήτως της αξίας των αγαθών, του 
διακυβευόμενου εισοδήματος ή άλλων συνθηκών της ιδιαίτερης περίπτωσης (πλην
ανθρωπιστικών λόγων).

Η Επιτροπή είναι της γνώμης ότι παρόλο που αυτές οι κυρώσεις θα ενδείκνυντο σε 
περιπτώσεις πραγματικής απάτης για λόγους κερδοσκοπίας, προχώρησαν περισσότερο από 
ό,τι ήταν απαραίτητο σε ορισμένες περιπτώσεις, ήτοι σε περιπτώσεις παράτυπων διακινήσεων 
χωρίς κερδοσκοπικά κίνητρα (και χωρίς τυχόν ιδιαίτερα επιβαρυντικά στοιχεία όπως 
επανάληψη της παράβασης ή σαφής ποινικός συσχετισμός).
Μετά από ευρεία ανταλλαγή απόψεων, η Επιτροπή εξέδωσε αιτιολογημένη γνώμη, ζητώντας 
επισήμως από το Ηνωμένο Βασίλειο να τροποποιήσει την πολιτική κυρώσεών του σχετικά με 
την κατηγορία των περιπτώσεων που προσδιορίζονται ανωτέρω. Καθώς το Ηνωμένο 
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Βασίλειο παρέλειψε να συμμορφωθεί, η Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει το ζήτημα στο 
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Κατόπιν αυτής της απόφασης, το Ηνωμένο Βασίλειο υπέβαλε ορισμένες προτάσεις για την 
τροποποίηση της πολιτικής κυρώσεών του με στόχο την αντιμετώπιση των ανησυχιών της 
Επιτροπής. Θεωρώντας ότι η εκούσια συμμόρφωση είναι προτιμότερη από μια χρονοβόρα 
αντιδικία, η Επιτροπή συμφώνησε να εξετάσει τις εν λόγω προτάσεις. 

Σύμφωνα με την τροποποιημένη πολιτική, το Ηνωμένο Βασίλειο δεν θα προβαίνει πλέον 
συστηματικά σε κατάσχεση των αγαθών και των οχημάτων των ατόμων που φέρουν αγαθά 
που υπόκεινται σε φόρο κατανάλωσης για σκοπούς διαφορετικούς από την προσωπική 
χρήση. Αντίθετα, σε παράτυπες μεταφορές που διαπράττονται για πρώτη φορά χωρίς 
επιβαρυντικά στοιχεία, θα δίνεται η επιλογή στον κάτοχο να κρατήσει τα αγαθά του 
καταβάλλοντας τον δασμό προσαυξημένο κατά το πρόστιμο. Όπου χρησιμοποιείται 
αυτοκίνητο για τη μεταφορά των αγαθών σε αυτές τις περιπτώσεις, το όχημα δεν θα 
κατάσχεται αλλά θα προειδοποιείται ο ιδιοκτήτης ότι θα κατάσχεται σε περίπτωση 
επανάληψης.

Η τροποποιημένη πολιτική, η οποία εφαρμόζεται επί του παρόντος, περιορίζει το στοιχείο της 
μη αναλογικότητας των κυρώσεων που παρατηρείτο παλαιότερα σε σχέση με τα ελάσσονα 
αδικήματα. Η τροποποιημένη πολιτική συνάδει με την αιτιολογημένη γνώμη της Επιτροπής. 
Ως εκ τούτου, δεν υπάρχει περαιτέρω ανάγκη να παραπεμφθεί το θέμα στο Δικαστήριο και 
συνεπώς περατώθηκαν οι διαδικασίες.

6. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής που ελήφθη στις 21 Σεπτεμβρίου 2007.

Ιστορικό

Οι αναφορές μνεία των οποίων γίνεται ανωτέρω αφορούν τις πολιτικές που εφαρμόζει η 
διοίκηση των τελωνείων και ειδικών φόρων καταναλώσεως του Ηνωμένου Βασιλείου έναντι 
φυσικών προσώπων που εισέρχονται στο Ηνωμένο Βασίλειο έχοντας αγαθά που υπόκεινται 
σε ειδικό φόρο καταναλώσεως (οινοπνευματώδη ποτά και καπνός) τα οποία έχουν αγορασθεί,
καταβληθέντος του φόρου, σε άλλα κράτη μέλη. Όλες αυτές οι αναφορές αφορούν υποθέσεις 
που έλαβαν χώρα πριν από την 1η Απριλίου 2006 και έχουν παραμείνει ανοικτές από την 
Επιτροπή Αναφορών. Οι αναφέροντες ισχυρίζονται κατ' ουσίαν ότι η Υπηρεσία Τελωνείων 
και Ειδικών Φόρων Καταναλώσεως του Ηνωμένου Βασιλείου, εφαρμόζοντας υπερβολικούς 
ελέγχους και κυρώσεις σε εκείνους που πιστεύεται ότι έχουν στην κατοχή τους αγαθά που 
υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης τα οποία αγόρασαν σε άλλα κράτη μέλη και τα 
οποία δεν προορίζουν για προσωπική τους χρήση, αποτρέπουν τους κατοίκους του Ηνωμένου 
Βασιλείου να προβαίνουν σε αγορές σε άλλα κράτη μέλη στερώντας τους κατ’ αυτόν τον 
τρόπο τις ελευθερίες που απορρέουν από την εσωτερική αγορά.

Γενικές σκέψεις σχετικά με τις διαδικασίες επί παραβάσει, τον ρόλο των κοινοτικών 
θεσμικών οργάνων και των δικαστηρίων των κρατών μελών

Ο ρόλος της Επιτροπής, ως "θεματοφύλακα των Συνθηκών" συνίσταται στο να εξασφαλίζει
ότι η νομοθεσία ή πρακτική των κρατών μελών συνάδει με το κοινοτικό δίκαιο.
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Προς τούτο η Επιτροπή μπορεί να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει κατά κράτους μέλους 
για να εξασφαλίσει αυτήν την τήρηση. Πρέπει να σημειωθεί ότι μόνον η Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη θεωρούνται ως συμμετέχοντες στη συγκεκριμένη διαδικασία, επομένως ο ιδιώτης 
φορολογούμενος αποκλείεται.

Το άρθρο 226 της Συνθήκης ΕΚ ορίζει:

"Αν η Επιτροπή κρίνει ότι ένα κράτος μέλος έχει παραβεί υποχρέωσή του εκ της παρούσας 
συνθήκης, διατυπώνει αιτιολογημένη γνώμη επί του θέματος, αφού προηγουμένως παρέχει 
τη δυνατότητα στο κράτος αυτό να διατυπώσει τις παρατηρήσεις του.
Αν το κράτος δεν συμμορφωθεί με τη γνώμη αυτή εντός της προθεσμίας που του τάσσει η 
Επιτροπή, δύναται η τελευταία να προσφύγει στο Δικαστήριο."

Εάν επιτύχει μία διαδικασία του άρθρου 226 θα καταλήξει με απόφαση του Δικαστηρίου των 
ΕΚ ότι το κράτος μέλος δεν εκπλήρωσε μία ή περισσότερες από τις δυνάμει της Συνθήκης 
ΕΚ υποχρεώσεις του (περιλαμβανομένου του καθήκοντος να συμμορφώνεται προς τη 
νομοθεσία ΕΚ, επί παραδείγματι την οδηγία 92/12/ΕΟΚ).

Ωστόσο, αυτή η απόφαση δεν επιλύει ατομικές υποθέσεις. Επομένως οιαδήποτε ατομική 
αξίωση για ζημία θα πρέπει να τεθεί από τους ενάγοντες ενώπιον της δικαιοσύνης κράτους
μέλους, η οποία θα αποτιμήσει τα πραγματικά περιστατικά εκάστης υποθέσεως. Επ` αυτού οι 
ιδιώτες θα μπορούσαν επίσης να απευθυνθούν στον επίτροπο διοικήσεως του κράτους μέλους 
για να διασφαλίσουν τα ατομικά τους δικαιώματα.1

Ομοίως, τα δικαστήρια των κρατών μελών είναι αρμόδια για τις αξιώσεις ιδιωτών για 
επιστροφή καταβληθέντων ποσών. Αυτές οι αξιώσεις πρέπει να αντιμετωπίζονται σύμφωνα 
με τις αρχές που ορίζει επί του θέματος το Δικαστήριο των ΕΚ (π.χ. Υπόθεση C-147/01 
Weber's Wine World, παράγραφοι 37 και 38).

Η επί παραβάσει διαδικασία στην παρούσα περίπτωση.

Το 2000-2001 η Επιτροπή παρέλαβε πλείονες καταγγελίες με θέμα τον τρόπο με τον οποίον 
το Ηνωμένο Βασίλειο εφάρμοζε το κοινοτικό δίκαιο περί ειδικών φόρων καταναλώσεως σε 
ιδιώτες που επιλέγουν να αγοράσουν καπνό και οινοπνευματώδη σε άλλα κράτη μέλη. Το 
Οκτώβριο 2001 κίνησε διαδικασία επί παραβάσει που εστιαζόταν σε τρία δυνάμει 
προβλήματα με το κοινοτικό δίκαιο:

 την εφαρμογή των ποσοτήτων αναφοράς
 τους ελέγχους των επιβατών
 την αναλογικότητα των κυρώσεων.

Μετά μακροχρόνια δικαστική διαδικασία η Επιτροπή μπόρεσε να κλείσει τη διαδικασία επί 
παραβάσει τον Ιούλιο 2006. Η Επιτροπή ικανοποιήθηκε με τις αλλαγές που επέφερε η 
κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου. Δυνάμει της τροποποιημένης πολιτικής που άρχισε να 
εφαρμόζεται την 31η Μαρτίου 2006, έγιναν αλλαγές όσον αφορά τις για πρώτη φορά, σε 
μικρή κλίμακα, μη επιβαρυνόμενες με άλλα στοιχεία αγορές αγαθών που υπόκεινται σε 
ειδικούς φόρους καταναλώσεως εκ μέρους τρίτου και τη για πρώτη φορά, σε μικρή κλίμακα 
εισαγωγή ειδών που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους καταναλώσεως μέσω ταχυδρομείου. 
                                               
1 Αυτές οι δυνατότητες τίθενται υπόψη του ενάγοντος τη στιγμή κατά την οποία προβαίνει στην καταγγελία.
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Περαιτέρω παραπομπή του θέματος στο Δικαστήριο δεν χρειαζόταν και επομένως η 
Επιτροπή αποφάσισε να κλείσει την επί παραβάσει διαδικασία.

Δυνατή ανάληψη δράσεως από την Επιτροπή στο παρόν στάδιο.

Όσον αφορά την πρακτική που εφαρμοζόταν στο Ηνωμένο Βασίλειο προ της 1ης Απριλίου 
2006, πρέπει να σημειωθεί ότι η Επιτροπή δεν μπορεί να φέρει κράτος μέλος ενώπιον του 
Δικαστηρίου βάσει γεγονότων που αποτελούσαν το αντικείμενο προηγουμένης διαδικασίας 
την οποία η Επιτροπή έχει κλείσει.

Πέραν τούτων η Επιτροπή μπορεί να φέρει ενώπιον του Δικαστηρίου μόνον νομοθεσία και/ή 
πρακτική κράτους μέλους που υφίστανται ακόμη ή συνεχίζουν να παράγουν αποτελέσματα.

Κατά συνέπειαν δράση σχετικά με περιόδους πριν από την 1η Απριλίου 2006 φαίνεται να 
αποκλείεται.

Όσον αφορά τις μετέπειτα περιόδους, αξίζει να σημειωθεί ότι η Επιτροπή ήταν σε θέση να 
παρακολουθήσει την κατάσταση στο Ηνωμένο Βασίλειο υπό το φως των αντιστοίχων 
καταγγελιών και αναφορών. Τα υπάρχοντα στοιχεία υποδεικνύουν ότι το Ηνωμένο Βασίλειο 
εφαρμόζει την νέα του πολιτική και επομένως δεν υπάρχουν λόγοι για να παρέμβει η 
Επιτροπή. Επιπροσθέτως μεμονωμένες ατομικές περιπτώσεις παραπτώματος από διοίκηση 
κράτους μέλους, ακόμη και εάν αποδειχθούν, οπωσδήποτε δεν επαρκούν για να βρει κανείς 
παράβαση νομοθεσίας· η αντίστοιχη διοικητική πρακτική πρέπει σε κάποιο βαθμό να είναι 
συνεπής και γενικής φύσεως (π.χ. Υπόθεση 156/04, Επιτροπή κατά της Ελληνικής 
Δημοκρατίας, παράγραφοι 50 και 51).
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