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Aihe:

- Vetoomus nro 470/2001, Andrew Watson, Yhdistyneen kuningaskunnan 
kansalainen, ostosmatkoista mantereelle ja Ison-Britannian tulli- ja 
veroviranomaisten toiminnasta

- Vetoomus nro 813/2001, Michael Newton, Ison-Britannian kansalainen, 
ostosmatkoista mantereelle ja Ison-Britannian tulli- ja veroviranomaisten 
toiminnasta

- Vetoomus nro 846/2001, Patricia Joyce Gray, Ison-Britannian kansalainen, Ison-
Britannian tullitarkastuksista

- Vetoomus nro 921/2001, Bill Kristofferson, Ison-Britannian kansalainen, 
ostosmatkoista mantereelle ja Ison-Britannian tulli- ja veroviranomaisten 
toiminnasta

– Vetoomus nro 957/2001, David Williams, Ison-Britannian kansalainen, 
ostosmatkoista mantereelle ja verovapaan myynnin poistamisesta

- Vetoomus nro 961/2001, Johnson Adedeji Ibitola, Ison-Britannian kansalainen, 
alkoholin ja tupakan ostamiseksi tehdyistä ostosmatkoista mantereelle ja Ison-
Britannian tulli- ja veroviranomaisten toiminnasta

- Vetoomus nro 139/2002, Brian Jones, Ison-Britannian kansalainen, tupakkaa ja 
alkoholia koskevista valmisteverosäännöistä jäsenvaltioiden välisen 
matkustuksen yhteydessä
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– Vetoomus nro 577/2002, Phillips Cath, Ison-Britannian kansalainen, hänen 
autonsa takavarikoinnista Doverin tullivirkailijoiden toimesta ja joutumisesta 
epäillyksi tupakan salakuljetuksesta

– Vetoomus nro 915/2002, Graham Bathurst, Ison-Britannian kansalainen, 
tavaroiden vapaasta liikkuvuudesta – EU:n direktiivi 92/12/ETY

– Vetoomus nro 1118/2002, Kelly Hughes, Ison-Britannian kansalainen, 
Euroopasta tuotujen tavaroiden takavarikoinnista

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomus nro 470/2001
Vetoomuksen esittäjä kertoo, että tullivirkailijat ovat pysäyttäneet ja tutkineet useita Ison-
Britannian kansalaisia heidän palatessaan Yhdistyneeseen kuningaskuntaan pääasiassa 
Ranskaan ja Belgiaan tekemiltään ostosmatkoilta. Hän valittaa siitä, että on vaikeaa saada 
viranomaiset vakuuttuneiksi siitä, että tuotu alempaan hintaan ostettu alkoholi ja tupakka on 
tarkoitettu henkilökohtaiseen käyttöön. Vetoomuksen esittäjä katsoo, että Ison-Britannian 
kansalaisten tulisi voida matkustaa vapaasti muihin jäsenvaltioihin joutumatta virkaintoisten 
tullivirkailijoiden pelottelemiksi palatessaan Isoon-Britanniaan

Vetoomus nro 813/2001
Vetoomuksen esittäjä kertoo, että hän matkustaa säännöllisesti Ranskaan päivän kestäville 
matkoille ostaakseen alempihintaisia tavaroita. Hän valittaa, että hänen palatessaan 
Yhdistyneeseen kuningaskuntaan tullivirkailijat pysäyttävät ja tutkivat hänet toistuvasti sillä 
perusteella, että hänen epäillään tuovan mukanaan sallittua suuremman määrän tupakkaa.

Vetoomus nro 846/2001
Vetoomuksen esittäjä kertoo, että Ison-Britannian tulliviranomaiset pysäyttivät hänet ja hänen 
puolisonsa heidän palatessaan Ranskaan ja Belgiaan tehdyltä ostosmatkalta. Vetoomuksen 
esittäjän auto tutkittiin, ja tullivirkailijat takavarikoivat suuren määrän tupakkaa, savukkeita ja 
olutta. Jälkeenpäin tullinalaisia tavaroita, joiden vetoomuksen esittäjä väittää olleen 
tarkoitettuja hänen henkilökohtaiseen käyttöönsä, löydettiin hänen kotoaan ja ne 
takavarikoitiin. Vetoomuksen esittäjän lukuisten Euroopan mantereelle tekemien matkojen 
vuoksi tulliviranomaiset takavarikoivat myös hänen autonsa. Siitä lähtien hänelle on 
vakuutettu, että se palautetaan hänelle.

Vetoomus nro 921/2001
Vetoomuksen esittäjä valittaa, että palatessaan Yhdistyneeseen kuningaskuntaan Ranskaan 
tekemältään ostosmatkalta tulliviranomaiset pysäyttivät hänet ja takavarikoivat hänen 
ostamansa tupakat ja savukkeet. Lisäksi hänen autonsa takavarikoitiin. Koska hän on 
taksinkuljettaja, hän väittää, ettei pysty tekemään työtä niin kauan kuin auto on palauttamatta. 
Hänen mielestään tällä toiminnalla on rikottu hänen oikeuksiaan.
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Vetoomus nro 957/2001
Vetoomuksen esittäjä valittaa tarkastuksista, joita Ison-Britannian tulli- ja veroviranomaiset 
ovat kohdistaneet Yhdistyneeseen kuningaskuntaan lautalla palaaviin matkustajiin, joista 
monet olivat ostaneet mantereella alempihintaista tupakkaa ja alkoholia. Joissakin tapauksissa 
yksityiset ajoneuvot on takavarikoitu ja omistajia on syytetty tällaisten tavaroiden laillista 
tuontia koskevan rajan ylittämisestä. Vetoomuksen esittäjä kritisoi polttoaineen, alkoholin ja 
tupakan korkeaa hintaa Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Hän väittää, että tullittoman 
myynnin poistaminen kanaalin ylittäviltä lautoilta on nostanut merkittävästi Englannin 
kanaalin ylittämisen matkakustannuksia ja estänyt monia ihmisiä matkustamasta lomille.

Vetoomus nro 961/2001
Vetoomuksen esittäjä kertoo, että hän matkusti Ranskaan ostamaan suuremman määrän olutta 
tyttärensä 18-vuotissyntymäpäiväjuhlaa varten. Hän kertoo, että hänen palatessaan takaisin 
Ison-Britannian tulli- ja veroviranomaiset pysäyttivät hänet Calais'ssa ja tutkivat hänen 
ajoneuvonsa läpikotaisin. Hän ei onnistunut vakuuttamaan tullivirkailijalle, että olut oli 
tarkoitettu hänen omaan käyttöönsä, joten hänen autonsa takavarikoitiin ja hänen oli palattava 
9-vuotiaan tyttärensä kanssa Yhdistyneeseen kuningaskuntaan miten parhaiten taisi. 
Vetoomuksen esittäjä valittaa, että kuusi viikkoa myöhemmin hänen autoaan ei ole vieläkään
palautettu. Koska hän on minicab-taksinkuljettaja, hän ei pysty ansaitsemaan elantoaan. Hän 
katsoo, että tulli- ja veroviranomaisten toiminta on kohtuutonta hänen väitettyyn 
tuontitullimääräysten rikkomiseensa nähden.

Vetoomus nro 139/2002
Vetoomuksen esittäjä nostaa esiin useita kysymyksiä, jotka koskevat tulli- ja 
veroviranomaisten toimintaa ja muissa jäsenvaltioissa ostettujen, henkilökohtaiseen 
kulutukseen tarkoitettujen tavaroiden mielivaltaista takavarikointia.

Vetoomus nro 577/2002
Vetoomuksen esittäjä kertoo, että tullivirkailijat pysäyttivät hänet ja kaksi hänen ystäväänsä 
Doverissa heidän ollessaan matkalla vetoomuksen esittäjän isän omistamalla autolla. 
Perusteena oli heidän matkansa aikana Belgiassa ostamansa tupakan määrä, joka 
tullivirkailijoiden mukaan ylitti henkilökohtaiseen käyttöön sallitun määrän. Lisäksi tavarat ja 
auto takavarikoitiin eikä niitä ole palautettu omistajille, jotka ovat tuloksetta vedonneet 
asiaankuuluviin oikeudellisiin kanaviin. Vetoomuksen esittäjä pyytää apua voidakseen 
puolustaa oikeuksiaan EU:n kansalaisena.

Vetoomus nro 915/2002
Vetoomuksen esittäjä kirjoittaa, että tulli- ja veroviranomaiset ovat toistuvasti takavarikoineet 
häneltä tupakkaa hänen palatessaan lomalta. Hän kertoo, että viranomaiset olivat antaneet 
hänelle väärää tietoja, kun hän oli kysynyt kysyi, kuinka paljon savukkeita hän voisi tuoda 
takaisin. Hän kirjoittaa, että hänet saatiin luottamaan, että hän voisi matkustaa valtioiden 
välillä ja ostaa tavaroita henkilökohtaiseen käyttöönsä. Vetoomuksen esittäjän mielestä Ison-
Britannian hallitus yrittää kohtuuttomia veroja kantamalla saada hänet luopumaan 
käyttämästä EU:n kansalaisen oikeuksiaan.

Vetoomus nro 1118/2002
Vetoomuksen esittäjä valittaa Ison-Britannian tullin toiminnasta. Hän kirjoittaa, että jos 
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henkilö palaa Ranskasta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan mukanaan savukkeita, tullilaitos 
voi takavarikoida tavarat ja ajoneuvon. Hän esittää oikeudellisia toimia Yhdistyneen
kuningaskunnan hallitusta vastaan.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus nro 470/2001 otettiin käsiteltäväksi 8. marraskuuta 2001.
Vetoomus nro 813/2001otettiin käsiteltäväksi 28. tammikuuta 2002
Vetoomus nro 846/2001 otettiin käsiteltäväksi 11. helmikuuta 2002.
Vetoomus nro 921/2001 otettiin käsiteltäväksi 15. helmikuuta 2002.
Vetoomus nro 957/2001 otettiin käsiteltäväksi 25. maaliskuuta 2002.
Vetoomus nro 961/2001 otettiin käsiteltäväksi 25. maaliskuuta 2002.
Vetoomus nro 139/2002 otettiin käsiteltäväksi 6. syyskuuta 2002.
Vetoomus nro 577/2002 otettiin käsiteltäväksi 4. helmikuuta 2003.
Vetoomus nro 915/2002 otettiin käsiteltäväksi 21. maaliskuuta 2003.
Vetoomus nro 1118/2002 otettiin käsiteltäväksi 15. toukokuuta 2003.
Komissiota pyydettiin toimittamaan tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 13. maaliskuuta 2003

a. Tiedonannon sisältö ja aihe

Kaikki edellä mainitut vetoomukset koskevat Ison-Britannian viranomaisten määräämiä 
sanktioita, jotka perustuvat siihen, että henkilöt on tavattu kuljettamasta toisessa 
jäsenvaltiossa normaalien sisämarkkinasääntöjen mukaisesti ostettua alkoholia ja 
tupakkatuotteita. Tämä asia on EY:n perustamissopimuksen 226 artiklan mukaisen 
rikkomusmenettelyn (Nro 2001/4138) aiheena. Vetoomusta nro 846/2001 käsiteltiin 
vetoomusvaliokunnan kokouksessa 20. kesäkuuta 2002.

Tämän tiedonannon tarkoituksena on tiedottaa parlamentille rikkomusmenettelyn 2001/4138 
nykytilanteesta, jotta vetoomusvaliokunta voi, mikäli se katsoo tarpeelliseksi, ottaa asian 
huomioon vetoomuksia käsitellessään.

b. Rikkomismenettelyn tilanne

Komissio on aloittanut EY:n perustamissopimuksen 226 artiklan mukaisen menettelyn niiden 
kanteluiden johdosta, joita se on saanut vetoomuksen esittäjien kuvaamia tilanteita vastaavien 
tilanteiden johdosta. Se on toimittanut Yhdistyneelle kuningaskunnalle virallisen 
huomautuksen, joka on annettu sille tiedoksi 23. lokakuuta 2001. Yhdistynyt kuningaskunta 
antoi vastauksensa 19. joulukuuta 2001.

Harkittuaan huolellisesti Ison-Britannian viranomaisten lausumia ja muita tutkimuksen aikana 
saatuja tietoja komissio piti välttämättömänä pyytää Yhdistyneeltä kuningaskunnalta 
lisäselvitystä. Toinen virallinen huomautus annettiin tiedoksi Yhdistyneelle kuningaskunnalle 
23. syyskuuta 2002. Ison-Britannian viranomaisten kannanotto saatiin 26. marraskuuta 2002.
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Komission yksiköt ovat panneet merkille kantelijoiden antamat tiedot, samoin kuin Ison-
Britannian viranomaisten lausumat ja muista lähteistä saadut tiedot sekä menettelyn aikana 
tapahtuneen kehityksen (mukaan luettuna lukuisat Ison-Britannian tuomioistuinten päätökset).

Komission yksiköt eivät ole vielä saaneet tutkimuksiaan päätökseen, ja sen vuoksi komissio ei 
ole vielä tehnyt lopullisia johtopäätöksiä siitä, onko yhteisön lainsäädäntöä rikottu.
c. Johtopäätös

Komission näihin vetoomuksiin omaksuma kanta riippuu niistä johtopäätöksistä, jotka se 
tekee rikkomusmenettelyn aikana. Komissio ei voi tällä hetkellä antaa lausumia niiden 
toteamusten lisäksi, jotka se teki ennen vetoomusvaliokunnan 20. kesäkuuta 2002 pidettyä 
kokousta.

Komissio ilmoittaa parlamentille mahdollisimman pian rikkomusmenettelyä 2001/4138 
koskevista johtopäätöksistä, jotka se toivoo voivansa tehdä piakkoin, samoin kuin kaikista 
vetoomuksia koskevista merkityksellisistä huomioista.

4. Komission täydentävä vastaus, saatu 18. elokuuta 2005

Vetoomuksissa esille tuotuja ongelmia koskevan rikkomusmenettelyn uusin tilanne

Mainitut vetoomukset koskevat Yhdistyneen kuningaskunnan tulli- ja verohallinnon 
menettelytapoja Yhdistyneeseen kuningaskuntaan saapuvia yksityishenkilöitä kohtaan, joilla 
on mukanaan valmisteveron alaisia tavaroita (alkoholijuomia ja tupakkaa), jotka on ostettu 
verot sisältävinä toisessa jäsenvaltiossa. Yhteisön lainsäädännön mukaan (direktiivi 
92/12/ETY) yksityishenkilöt saavat hankkia minkä tahansa määrän tällaisia valmisteveron 
alaisia tavaroita yhdestä jäsenvaltiosta ja tuoda ne toiseen jäsenvaltioon ilman 
muodollisuuksia ja tarvitsematta maksaa valmisteveroja toisessa jäsenvaltiossa. Ehtona on, 
että tavarat on ehdottomasti tarkoitettu henkilön omaan käyttöön (millä ymmärretään, että 
tavarat on tarkoitettu niiden haltijan omaan kulutukseen tai lahjoitettaviksi ilman 
vastasuoritusta). Jos toisaalta tällaisia tavaroita pidetään hallussa muihin tarkoitukseen 
kuin ”omaan käyttöön”, valmisteverot tulevat maksettaviksi toisessa jäsenvaltiossa.

Vetoomuksen esittäjien keskeinen väittämä on, että Yhdistyneen kuningaskunnan tulli- ja 
veroviranomaiset käyttäessään kohtuuttomia tarkastuksia ja rangaistuksia sellaisia henkilöitä 
kohtaan, joiden he uskovat pitävän hallussaan muista jäsenvaltioista ostettuja valmisteveron 
alaisia tavaroita, estävät Yhdistyneessä kuningaskunnassa asuvia henkilöitä tekemästä 
ostoksia muissa jäsenvaltioissa ja siten eväävät heiltä sisämarkkinoiden vapaudet.

Komissio on käynnistänyt EY:n perustamissopimuksen 226 artiklan mukaisen 
rikkomusmenettelyn seurauksena lukuisista kanteluista, joissa syytetään samanlaisista 
ongelmista kuin vetoomuksen esittäjät tuovat esiin. Perusteellisten tutkimusten jälkeen 
komissio on tullut tulokseen, että Yhdistyneen kuningaskunnan seuraamusjärjestelmä on 
joissakin suhteissa kohtuuton (ja siten yhteisön oikeuden periaatteiden vastainen). Komissio 
katsoo, että kyseisten valmisteveron alaisten tavaroiden (ja mahdollisesti tavaroiden 
kuljettamiseen käytetyn auton) järjestelmällinen takavarikointi on kohtuuton rangaistus 
tilanteissa, joissa näitä tavaroita, vaikka niitä pidettiin hallussa muihin tarkoituksiin kuin 
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haltijan ”omaan käyttöön” siten kuin edellä on määritelty ja jotka siten ovat Yhdistyneessä 
kuningaskunnassa valmisteveron alaisia, ei kuitenkaan pidetty hallussa 
voitontavoittelutarkoituksessa, ja joissa tilanteissa ei ollut kyse mistään muista raskauttavista 
asianhaaroista.

Tämän seurauksena komissio päätti 7. heinäkuuta 2004 antaa Yhdistyneelle kuningaskunnalle 
perustellun lausunnon ja 20. lokakuuta 2004 toimittaa asian yhteisöjen tuomioistuimen 
käsiteltäväksi.

Yhdistynyt kuningaskunta on äskettäin ilmaissut halua etsiä ratkaisua välttääkseen asian 
viemisen Euroopan yhteisöjen tuomioistuimeen. Komissiolla on meneillään keskustelu 
Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaisten kanssa näiden ehdotuksista, ja komissio päätti 
antaa jokin verran aikaa nähdäkseen, esittääkö Yhdistynyt kuningaskunta tyydyttävän 
ehdotuksen.

5. Komission täydentävä vastaus, saatu 25. tammikuuta 2007

Tämän päätöksen johdosta Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaiset esittivät ehdotuksia 
menettelytapojensa muuttamiseksi, ja komissio otti ne huomioon. Yhdistynyt kuningaskunta 
on kuluvan vuoden maaliskuusta 2006 lähtien pannut täytäntöön tarpeelliset muutokset, 
minkä vuoksi komissio on voinut saattaa rikkomismenettelyn päätökseen.

Ottaen huomioon, että kyseessä on ollut hyvin monitahoinen asia, on hyödyllistä tuoda julki 
asiaan sovellettavat yhteisön oikeuden säännöt, Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa 
menettelyn aikana esille otetut kysymykset sekä ne toimenpiteet, joihin Yhdistynyt 
kuningaskunta on ryhtynyt selvittääkseen komission vielä avoinna huolenaiheet.

Yhteisön säännöt:

Tupakan ja alkoholijuomien − tavaroiden, joiden verotus on ankaraa useimmissa 
jäsenvaltioissa ja joihin liittyy erityisen herkästi petosta − vapaan liikkuvuuden 
helpottamiseksi jäsenvaltiot ovat sopineet yhteisistä säännöistä, jotka on vahvistettu yhteisön 
lainsäädännössä (erityisesti direktiivissä 92/12/ETY). Tämä järjestelmä on rakennettu 
periaatteelle, jonka mukaan näitä tavaroita olisi verotettava siinä valtiossa, jossa ne on 
tarkoitettu kulutettaviksi.

Poikkeus tästä on tehty yksityishenkilöiden omaan käyttöönsä hankkiman tupakan ja 
alkoholin osalta (missä omalla käytöllä tarkoitetaan, että ostajan itsensä on kulutettava nämä 
tavarat tai annettava ne kolmansille osapuolille saamatta mitään vastineeksi) edellyttäen, että 
ostaja myös kuljettaa tavarat itse.

Tällaisissa tilanteissa direktiivin 92/12/ETY 8 artiklan mukaan valmisteverot maksetaan 
ostomaana olevassa jäsenvaltiossa. Mitään muita maksuja tai veroja ei tule maksettaviksi siinä 
jäsenvaltiossa, johon tavarat sen jälkeen kuljetetaan. Mitään ilmoituksia tai muita 
muodollisuuksia ei vaadita. Tällä tavoin ostettavissa ja kuljetettavissa olevien tavaroiden 
määrälle ei nimenomaan ole asetettu mitään ehdotonta rajaa, mutta luonnollisesti edellytetään, 
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että kaikki tavarat on tarkoitettu yksinomaan ostajan ”omaan käyttöön”.1 Jos kuitenkin 
hallussa pidetyt tavarat tulevat muuhun kuin ostajan ”omaan käyttöön”, valmisteverot on 
maksettava kohdejäsenvaltiossa.

Koska eroa ”omaan käyttöön” ja muihin tarkoituksiin hallussa pidettyjen tavaroiden kesken 
on vaikea tehdä, jäsenvaltioiden viranomaisten joutuvat toisinaan päättämään, onko tietyt 
tavarat todella tarkoitettu ”omaan käyttöön”, vai onko niitä hallussaan pitävän henkilön 
tarkoitus jokin muu. Direktiivin 92/12/ETY määräysten mukaan viranomaisten on tehtävä 
tämä arviointi kaikki kyseisessä tapauksessa asiaan vaikuttavat seikat huomioon ottaen. 
Kuitenkaan ja nimenomaan he eivät saa perustaa päätöksiään yksinomaan tavaroiden määrään.

Viranomaiset voivat kuitenkin kokonaisuutta arvioidessaan ottaa määrän huomioon yhtenä 
useista näkökohdista. Tätä varten yhteisön säännöissä (direktiivin 92(12/ETY 9 artiklan 
2 kohta) jäsenvaltioiden sallitaan soveltaa tiettyjä viitemääriä: jos hallussa pidetyt tavarat 
ylittävät nämä määrät, tätä voidaan pitää merkkinä siitä, että tavaroita ei ole aidosti 
tarkoitettu ”omaan käyttöön”. Toisaalta se, että tavaroita on näitä määriä vähemmän, voi 
merkitä päinvastaista. Yhdistynyt kuningaskunta käyttää tällaisia viitteellisiä määriä. 
Käsityksemme mukaan nykyisin sovellettavat määrät ovat esimerkiksi 3 200 savuketta, 3 
kiloa tupakkaa, 110 litraa olutta ja 90 litraa viinejä.

Jos henkilön todetaan pitävän hallussaan tavaroita muihin tarkoituksiin kuin omaan 
käyttöönsä eikä hän ole noudattanut yhteisön säännöissä määriteltyjä ”kaupallisia” 
tavaralähetyksiä koskevia menettelyjä, jäsenvaltio on oikeutettu antamaan rangaistuksia 
torjuakseen tällaiset sääntöjenvastaiset tavaraliikkeet. Kuitenkin yhteisön lainsäädännössä 
vahvistetusta yleisperiaatteesta seuraa, että jokaisen tällaisen rangaistuksen on oltava 
oikeasuhtainen, toisin sanoen sen on oltava välttämätön eikä se saa mennä pidemmälle kuin 
sen tarkoituksen saavuttamiseksi on tarpeen (mikä tässä tapauksessa tarkoittaa, että 
varmistetaan verosääntöjen noudattaminen).

Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa esille otetut kysymykset:
Komissio määritteli kanteluissa annettujen tietojen perusteella aluksi kolme mahdollista 
ongelmaa suhteessa yhteisön oikeuteen ja pyysi niihin Yhdistyneen kuningaskunnan lausumia:
− Viitemäärien soveltaminen. Joissakin kanteluissa annettiin ymmärtää, että näitä viitteellisiä 

määriä käytettiin itse asiassa rajojen luonteisesti.
− Matkustajien tarkastukset. Joissakin kanteluissa annettiin ymmärtää, että Yhdistyneen 

kuningaskunnan viranomaiset tekivät muista jäsenvaltioista Yhdistyneeseen 
kuningaskuntaan saapuvien matkustajien rutiiniluonteisia valmisteverotarkastuksia vain 
siitä syystä, että nämä olivat ylittämässä rajaa. 

− Lisäksi valituksista kävi ilmi, että tupakkaan ja alkoholiin liittyvien ”sääntöjenvastaisten 
tavaraliikkeiden” tapauksissa Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaiset järjestelmällisesti 
takavarikoivat tavaroita ja katsoivat ne menetettäviksi. Samoin mikä tahansa tavaroiden 
kuljettamiseen käytetty ajoneuvo voitiin takavarikoida, riippumatta tavaroiden arvosta ja 
siihen liittyvästä tulosta. Tämä herätti kysymyksen sovellettujen sanktioiden 

                                               
1  On kuitenkin huomattava, että joissakin uusissa jäsenvaltioissa (Tšekin tasavalta, Viro, Unkari, Latvia, Liettua, 
Puola, Slovenia ja Slovakia) ostettuun tupakkaan sovelletaan rajoituksia. Tarkempia tietoja Yhdistynyttä 
kuningaskuntaa koskevista säännöistä on osoitteessa www.hmcr.gov.uk.
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kohtuullisuudesta.

Menettely:

Komissio esitti nämä huolenaiheet Yhdistyneelle kuningaskunnalle ja pyysi sen lausumia niin 
sanotuilla virallisilla huomautuksilla. Tämän keskustelun aikana Yhdistyneen 
kuningaskunnan asiaa koskevissa menettelytavoissa on tapahtunut tiettyjä muutoksia. 

Tutkimuksemme ovat johtaneet seuraaviin johtopäätöksiin:

Viitemäärät: Menettelyn käynnistämisen jälkeen Yhdistyneen kuningaskunnan asiaa 
koskeviin sääntöihin on tehty muutoksia tavaroiden viitemäärien soveltamisen osalta. Nämä 
muutokset ovat osoittaneet, että tavaroiden määrä on vain yksi huomioon otettava kriteeri 
muiden joukossa todennettaessa tarkoitusta, johon tavaroita pidetään hallussa. Tämä vastaa 
yhteisön direktiivien vaatimuksia. Tutkimukset eivät ole johtaneet johtopäätökseen, että 
Yhdistyneen kuningaskunnan yleinen käytäntö olisi ristiriidassa tämän periaatteen kanssa.

Matkustajien tarkastukset: Yhdistyneeseen kuningaskuntaan saapuvien henkilöiden 
pysäyttämisen ja tarkastuksen osalta olemme tyytyväisiä siihen, että Yhdistyneen 
kuningaskunnan lainsäädännön mukaan viranomaisilla on valtuudet pysäyttää ja tarkastaa 
tällaiset henkilöt vain silloin, kun on perusteltua syytä epäillä sääntöjenvastaisuutta, 
esimerkiksi Yhdistyneessä kuningaskunnassa valmisteveron alaisia tavaroita koskevaa 
sääntöjenvastaista tavaraliikettä. Yhdistyneen kuningaskunnan tuomioistuimet ovat 
vahvistaneet tämän vaatimuksen menettelyn aikana.  Tutkimuksissa ei ole tullut esiin näyttöä 
siitä, että tämä perusteltuja syitä koskevaa vaatimusta ei pidettäisi voimassa käytännössä.
Näin ollen näiden kahden asian suhteen yhteisön oikeutta ei voida todeta rikotun.

Seuraamusten kohtuullisuutta koskevien menettelytapojen osalta komissio kuitenkin totesi, 
että Yhdistyneen kuningaskunnan toimintaperiaatteena oli takavarikoida ja katsoa 
menetettäväksi alkoholia ja tupakkaa koskevaan sääntöjenvastaiseen tavaraliikkeeseen 
liittyvien tavaroiden lisäksi myös mikä tahansa tavaroiden kuljettamiseen käytetty ajoneuvo. 
Näitä seuraamuksia sovellettiin järjestelmällisesti ja ottamatta huomioon tavaroiden arvoa, 
riskinalaista tuloa tai muita yksittäisessä tapauksessa vaikuttavia olosuhteita (ne otettiin 
huomioon vain humanitaarisista syistä).

Komissio katsoi, että vaikka nämä seuraamukset voisivat olla asianmukaisia, jos kyseessä 
olisi puhtaasti voiton tavoittelemiseksi tehty petos, ne menivät eräissä tapauksissa 
tarpeettoman pitkälle. Näissä tapaukset koskivat sääntöjenvastaisia tavaraliikkeitä, joiden 
motiivina ei ollut voitontavoittelu (ja joissa ei ollut kyse mistään tietyistä raskauttavista 
asianhaaroista kuten toistuvista rikkomuksista tai selvistä rikollisista yhteyksistä).
Komissio antoi perusteellisten keskustelujen jälkeen niin sanotun perustellun lausunnon, jossa 
se muodollisesti pyysi Yhdistynyttä kuningaskuntaa muuttamaan edellä määriteltyjen kaltaisia 
tapauksia koskevaa sanktiopolitiikkaansa. Koska Yhdistynyt kuningaskunta ei noudattanut 
pyyntöä, komissio päätti saattaa asian Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen ratkaistavaksi.

Tämän päätöksen johdosta Yhdistynyt kuningaskunta esitti eräitä ehdotuksia 
sanktiopolitiikkansa muuttamiseksi ja vastasi siten komission huolenaiheisiin. Komissio 
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katsoi, että vapaaehtoinen itsesäätely on parempi kuin pitkäkestoinen oikeudenkäynti ja päätti 
ottaa nämä ehdotukset huomioon.

Muutettujen menettelytapojensa mukaisesti Yhdistynyt kuningaskunta ei enää 
järjestelmällisesti takavarikoi ja katso menetettäviksi valmisteveron alaisia tavaroita muuhun 
kuin omaan käyttöönsä hallussaan pitävien henkilöiden tavaroita tai autoja. Sen sijaan, kun 
kyseessä on ensimmäinen sääntöjenvastaiseen tavaraliikkeeseen liittyvä teko, johon ei liity 
raskauttavia asianhaaroja, tavaroiden haltijalle tarjotaan mahdollisuutta pitää tavarat veron ja 
sakon maksua vastaan. Jos tavaroiden kuljettamiseksi on käytetty autoa, sitä ei takavarikoida, 
mutta omistajaa yleensä varoitetaan siitä, että se voidaan aina myöhemmissä tapauksissa 
takavarikoida.

Nämä nyt sovellettavat muutetut menettelytavat poistavat kohtuuttomuuden piirteen, jonka 
aikaisemmin oli todettu liittyvän vähäisiin rikkomuksiin. Muutetut menettelytavat ovat 
komission perustellun lausunnon mukaiset. Näin ollen tarvetta saattaa tätä kysymystä 
yhteisöjen tuomioistuimen käsiteltäväksi ei enää ole, ja siksi menettely on saatettu päätökseen.

6. Komission täydentävä vastaus, saatu 21. syyskuuta 2007

Tausta

Mainitut vetoomukset koskevat Yhdistyneen kuningaskunnan tulli- ja verohallinnon 
menettelytapoja Yhdistyneeseen kuningaskuntaan saapuvia yksityishenkilöitä kohtaan, joilla 
on mukanaan valmisteveron alaisia tavaroita (alkoholijuomia ja tupakkaa), jotka on ostettu 
verot sisältävinä toisessa jäsenvaltiossa. Kaikki vetoomuksissa esitetyt tapaukset ovat 
tapahtuneen ennen 1. huhtikuuta 2006. Vetoomusvaliokunta on jättänyt vetoomukset 
avoimiksi. Vetoomuksen esittäjien keskeinen väittämä on, että Yhdistyneen kuningaskunnan 
tulli- ja veroviranomaiset käyttäessään kohtuuttomia tarkastuksia ja rangaistuksia sellaisia 
henkilöitä kohtaan, joiden he uskovat pitävän hallussaan muista jäsenvaltioista ostettuja 
valmisteveron alaisia tavaroita, estävät Yhdistyneessä kuningaskunnassa asuvia henkilöitä 
tekemästä ostoksia muissa jäsenvaltioissa ja siten epäävät heiltä sisämarkkinoiden vapaudet.

Yleiset kommentit rikkomismenettelystä ja yhteisön toimielinten ja kansallisten 
tuomioistuinten asemasta

Komissio toimii perustamissopimuksen valvojana. Näin ollen sen tehtävänä on varmistaa, että 
kansallinen lainsäädäntö tai kansalliset käytännöt vastaavat yhteisön lainsäädäntöä. 

Komissio voi tässä yhteydessä käynnistää rikkomismenettelyn jäsenvaltiota vastaan 
noudattamisen varmistamiseksi. On kuitenkin huomattava, että tähän menettelyyn osallistuvat 
ainoastaan komissio ja kyseinen jäsenvaltio. Yksittäiset veronmaksajat jäävät näin ollen 
menettelyn ulkopuolelle.

EY:n perustamissopimuksen 226 artiklassa todetaan seuraavasti:

”Jos komissio katsoo, että jäsenvaltio on jättänyt täyttämättä sille tämän sopimuksen 
mukaan kuuluvan velvollisuuden, komissio antaa asiasta lausunnon perusteluineen 
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varattuaan ensin sille valtiolle, jota asia koskee, tilaisuuden esittää huomautuksensa.
Jos valtio, jota asia koskee, ei noudata lausuntoa komission asettamassa määräajassa, 
komissio voi saattaa asian yhteisön tuomioistuimen käsiteltäväksi.”

Jos 226 artiklan mukainen menettely saatetaan onnistuneesti päätökseen, Euroopan yhteisöjen 
tuomioistuin tekee päätöksen, jonka mukaan jäsenvaltio ei ole täyttänyt yhtä tai useampaa 
EY:n perustamissopimuksella sille säädettyä velvollisuutta (mukaan luettuna velvollisuus 
noudattaa EY:n lainsäädäntöä, esimerkiksi direktiiviä 92/12/ETY).
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Tällainen tuomio ei kuitenkaan ratkaise yksittäisiä tapauksia. Näin ollen kantelijoiden on 
esitettävä yksittäiset korvausvaateensa kansallisissa tuomioistuimissa, jotka arvioivat kunkin 
asian tosiseikat. Tässä yhteydessä yksityishenkilöt voivat myös pyytää kansallista 
oikeusasiamiestä turvaamaan heidän henkilökohtaiset oikeutensa.1

Toisin sanoen kansalliset tuomioistuimet vastaavat yksittäisen henkilöiden korvausvaateista. 
Tällaisia vaateita on käsiteltävä asiaa koskevien yhteisöjen tuomioistuimen vahvistamien 
periaatteiden mukaisesti (esimerkiksi asia C-147/01, Weber's Wine World, 37 ja 38 kohta).

Nykyisen asian osalta toteutettu rikkomismenettely
Vuosina 2000–2001 komissio vastaanotti useita kanteluita siitä, miten Yhdistynyt 
kuningaskunta sovelsi valmisteveroja koskevaa yhteisön lainsäädäntöä yksityishenkilöihin, 
jotka päättävät ostaa tupakkaa ja alkoholia muista jäsenvaltioista. Se käynnisti 
rikkomismenettelyn lokakuussa 2001 keskittyen kolmeen mahdolliseen ongelmaan suhteessa 
EY:n lainsäädäntöön:

 viitemäärien soveltaminen
 matkustajien tarkastukset
 seuraamusten kohtuullisuus.

Erittäin pitkien menettelyjen jälkeen komissio sai rikkomismenettelyt päätökseen 
heinäkuussa 2006. Komissio oli tyytyväinen Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen 
tekemiin muutoksiin. Tarkistetun, 31. maaliskuuta 2006 voimaan tulleen politiikan nojalla on 
tehty muutoksia valmisteveron alaisten tuotteiden ostamiseen ensimmäistä kertaa pienissä 
erissä muuhun kuin omaan käyttöön ilman, että asiaan liittyy raskauttavia asianhaaroja, sekä 
valmisteveron alaisten tuotteiden ensimmäistä kertaa tapahtuvaan maahantuontiin postin 
välityksellä pienissä erissä. Asiaa ei enää välitetty yhteisöjen tuomioistuimelle. Näin ollen 
komissio päätti lopettaa rikkomismenettelyn.

Komission mahdolliset toimenpiteet nykytilanteessa

Yhdistyneessä kuningaskunnassa ennen 1. huhtikuuta 2006 sovelletun käytännön osalta on 
huomautettava, että komissio ei voi syyttää jäsenvaltiota yhteisöjen tuomioistuimessa 
sellaisten tietojen nojalla, joiden perusteella on aiemmin käynnistetty jokin menettely, jonka 
käsittelyn komissio on päättänyt. Komissio voi nostaa yhteisöjen tuomioistuimessa kanteen 
ainoastaan jäsenvaltion sellaisen lainsäädännön ja/tai käytännön nojalla, joka on vielä 
voimassa tai jonka vaikutukset jatkuvat.

Näin ollen ei voida toteuttaa toimia niiden asioiden osalta, jotka ovat tapahtuneet ennen 
1. huhtikuuta 2006.
Myöhempien kausien osalta on syytä panna merkille, että komissio on valvonut Yhdistyneen 
kuningaskunnan tilannetta asiaa koskevien kantelujen ja vetoomusten valossa.  Nykyisten 
tosiseikkojen perusteella Yhdistynyt kuningaskunta panee täytäntöön uutta politiikkaa. Näin 
ollen komissiolla ei ole syytä puuttua tilanteeseen. Kansallisten hallintoviranomaisten erilliset 
ja yksittäiset laiminlyönnit eivät edes osoitettuina riitä rikkomisen havaitsemiseen – kyseisen 
                                               
1  Kantelun esittäjälle ilmoitetaan useista eri vaihtoehdoista, kun hän esittää kantelun.
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hallintokäytännön pitää olla jossakin määrin yhdenmukainen ja luonteeltaan yleinen 
(esimerkiksi asia 156/04, komissio v. Helleenien tasavalta, 50 ja 51 kohta).
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