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2007. gada 25. janvāris

PAZIŅOJUMS DEPUTĀTIEM

- Lūgumraksts Nr. 470/2001, ko iesniedza Lielbritānijas valstspiederīgais Andrew 
Watson, par iepirkšanos kontinentā un Lielbritānijas muitas un akcīzes iestāžu 
darbību

- Lūgumraksts Nr. 813/2001, ko iesniedza Lielbritānijas valstspiederīgais Michael 
Newton, par iepirkšanos kontinentā un Lielbritānijas muitas un akcīzes iestāžu 
darbību

- Lūgumraksts Nr. 846/2001, ko iesniedza Lielbritānijas valstspiederīgā Patricia 
Joyce Gray, par Lielbritānijas muitas pārbaudēm

- Lūgumraksts Nr. 921/2001, ko iesniedza Lielbritānijas valstspiederīgais Bill 
Kristofferson, par iepirkšanos kontinentā un Lielbritānijas muitas un akcīzes 
iestāžu darbību

– Lūgumraksts Nr. 957/2001, ko iesniedza Lielbritānijas valstspiederīgais David 
Williams, par iepirkšanos kontinentā un beznodokļu pārdošanas atcelšanu

- Lūgumraksts Nr. 961/2001, ko iesniedza Lielbritānijas valstspiederīgais Johnson 
Adedeji Ibitola, par iepirkšanos kontinentā, lai iegādātos alkoholu un cigaretes, 
un Lielbritānijas muitas un akcīzes iestāžu darbību

- Lūgumraksts Nr. 139/2002, ko iesniedza Lielbritānijas valstspiederīgais Brian
Jones, par muitas un akcīzes noteikumiem attiecībā uz tabaku un alkoholu, 
ceļojot dalībvalstīs
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– Lūgumraksts Nr. 577/2002, ko iesniedza Lielbritānijas valstspiederīgā Phillips 
Cath, par automašīnas konfiskāciju Doveras muitā uz aizdomu pamata par 
tabakas kontrabandu

– Lūgumraksts Nr. 915/2002, ko iesniedza Lielbritānijas valstspiederīgais Graham 
Bathurst, par brīvu preču apriti – ES Direktīva 92/12/EEK

– Lūgumraksts Nr. 1118/2002, ko iesniedza Lielbritānijas valstspiederīgā Kelly 
Hughes, par no Eiropas ievestu preču konfiscēšanu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksts Nr. 470/2001
Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka muitas ierēdņi apturējuši un pārmeklējušas daudzus 
Lielbritānijas pilsoņus, kas atgriežas Lielbritānijā pēc iepirkšanās galvenokārt Francijā un 
Beļģijā Viņš sūdzas, ka ir grūti pārliecināt ierēdņus, ka alkohols un cigaretes, kas iegādāti par 
zemāku cenu, paredzēti pašu patēriņam. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka Lielbritānijas 
pilsoņiem jāļauj brīvi ceļot uz citu dalībvalsti, un jānodrošina, lai pārlieku uzcītīgie muitas 
ierēdņi neiebaidītu, atgriežoties Lielbritānijā.

Lūgumraksts Nr. 813/2001
Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka viņš regulāri dodas vienas dienas braucienos uz 
Franciju, lai iegādātos preces par zemāku cenu. Viņš sūdzas, ka, atgriežoties Apvienotajā 
Karalistē, muitas ierēdņi viņu vairāk kārt apturējuši un pārmeklējuši uz aizdomu pamata par 
lielāku daudzumu cigarešu ievešanu, nekā atļauts saskaņā ar likumu.

Lūgumraksts Nr. 846/2001
Lūgumraksta iesniedzēja norāda, ka Lielbritānijas muitas ierēdņi aizturēja viņu un viņas 
laulāto draugu pēc atgriešanās no iepirkšanās Francijā un Beļģijā. Tika pārmeklēta 
lūgumraksta iesniedzējas automašīna, un muitas ierēdņi konfiscēja lielu daudzumu tabakas, 
cigarešu un alus. Pēc tam muitojamās preces, kas, kā apgalvo lūgumraksta iesniedzēja, 
paredzētas pašas patēriņam, tika konstatētas viņas mājās un konfiscētas. Ņemot vērā 
lūgumraksta iesniedzējas ceļojumu uz Eiropas kontinentu biežumu, muitas iestādes konfiscēja 
arī viņas automašīnu. Viņai apgalvoja, ka automašīna tiks atdota.

Lūgumraksts Nr. 921/2001
Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas, ka, atgriežoties Apvienotajā Karalistē pēc iepirkšanās 
Francijā, viņu aizturēja muitas iestādes un konfiscēja viņa iegādāto tabaku un cigaretes. Tika 
konfiscēta arī viņa automašīna. Tā kā viņš strādā par taksometra vadītāju, viņš apgalvo, ka 
vairākus mēnešus nevar strādāt. Viņš uzskata, ka tādējādi pārkāptas viņa tiesības.

Lūgumraksts Nr. 957/2001
Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas par Lielbritānijas muitas un akcīzes iestāžu pārbaudēm, kas 
veiktas pasažieriem, kas ar Lamanšā kursējošu prāmi atgriezās Apvienotajā Karalistē, un 
daudzi no viņiem par zemāku cenu kontinentā bija iegādājušies alkoholu un tabaku. Dažos 
gadījumos tiek konfiscēti privātie transportlīdzekļi, un pret to īpašniekiem tiek ierosināta lieta 
par pieļauto robežu pārsniegšanu šādu preču importam. Lūgumraksta iesniedzējs kritizē 
augstās degvielas, alkohola un cigarešu cenas Apvienotajā Karalistē. Viņš iebilst, ka 
beznodokļu pārdošanas atcelšana uz prāmjiem, kas kursē Lamanšā, ievērojami sadārdzinājusi
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ceļošanu pār Lamanšu un attur daudzus cilvēkus no došanās brīvdienās. 

Lūgumraksts Nr. 961/2001
Lūgumraksta iesniedzējs skaidro, ka viņš devās uz Franciju, lai lielā daudzumā iegādātos alu 
viņa meitas 18. dzimšanas dienas svinībām. Viņš stāsta, ka atgriežoties valstī, Kalē viņu 
aizturēja Lielbritānijas muitas un akcīzes iestādes, kas kārtīgi pārmeklēja viņa automašīnu. 
Viņam neizdevās pārliecināt muitas ierēdņus, ka alus paredzēts viņa paša patēriņam;
automašīna tika konfiscēta, un viņš bija spiests kopā ar 9 gadus veco meitu Apvienotajā 
Karalistē atgriezties paša spēkiem. Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas, kas pēc sešām nedēļām 
viņa automašīna joprojām nav atdota. Viņš strādā par taksometra vadītāju, un apgalvo, ka 
tādēļ nevar nopelnīt iztiku. Viņš uzskata, ka šāda muitas un akcīzes iestāžu rīcība ir 
nesamērīga attiecībā uz iespējamo importa nodevu pārkāpumu.

Lūgumraksts Nr. 139/2002
Lūgumraksta iesniedzējs izvirza vairākus jautājumus par muitas un akcīzes ierēdņu darbību
un patvaļīgu to preču konfiskāciju, kas paša patēriņam ievestas citā ES dalībvalstī.

Lūgumraksts Nr. 577/2002
Lūgumraksta iesniedzēja norāda, ka Doverā viņu un divus viņas draugus, kuri ceļoja ar 
automašīnu, kas pieder viņas tēvam, apturēja muitas ierēdņi, jo pie viņiem tika konstatēts liels
tabakas daudzums, kas iegādāts ceļojuma laikā Beļģijā, kas pēc muitas ierēdņu domām 
pārsniedza maksimālo paša patēriņam noteikto daudzumu. Rezultātā preces un automašīna 
tika konfiscēta un netika atdoti īpašniekiem, kas neveiksmīgi sūdzējās attiecīgajās varas 
iestādēs. Lūgumraksta iesniedzēja lūdz palīdzību viņas kā Eiropas pilsoņa tiesību aizstāvībai.

Lūgumraksts Nr. 915/2002
Lūgumraksta iesniedzējs raksta, ka, atgriežoties pēc brīvdienām, muitas un akcīzes iestādes 
viņam vairāk kārt konfiscējušas cigaretes. Viņš apgalvo, ka šīs iestādes sniegušas nepatiesu 
informāciju, kad viņš vēlējās noskaidrot, kādu daudzumu cigarešu drīkst ievest valstī. Viņš 
raksta, ka iestādes lika noprast, ka drīkst ceļot no vienas valsts uz citu un iegādāties preces 
paša patēriņam. Lūgumraksta iesniedzējs izskata, ka Lielbritānijas valdība ierobežo viņa kā 
Eiropas pilsoņa tiesības, piemērojot pārmērīgus nodokļus.

Lūgumraksts Nr. 1118/2002
Lūgumraksta iesniedzēja iesniedz sūdzību par Lielbritānijas muitu. Viņa raksta, ka, ja,
atgriežoties Apvienotajā Karalistē no Francijas, personas īpašumā ir cigaretes, muitas ierēdņi 
var konfiscēt attiecīgās preces un transportlīdzekli. Viņa aicina celt prasību pret Apvienotās 
Karalistes valdību. 

2. Pieņemamība

Lūgumraksts Nr. 470/2001 Paziņots par pieņemamu 2001. gada 8. novembrī.
Lūgumraksts Nr. 813/2001  Paziņots par pieņemamu 2002. gada 28. janvārī.
Lūgumraksts Nr. 846/2001 Paziņots par pieņemamu 2002. gada 11. februārī.
Lūgumraksts Nr. 921/2001 Paziņots par pieņemamu 2002. gada 15. februārī.
Lūgumraksts Nr. 957/2001 Paziņots par pieņemamu 2002. gada 25. martā.
Lūgumraksts Nr. 961/2001 Paziņots par pieņemamu 2002. gada 25. martā.
Lūgumraksts Nr. 139/2002 Paziņots par pieņemamu 2002. gada 6. septembrī.
Lūgumraksts Nr. 577/2002 Paziņots par pieņemamu 2003. gada 4. februārī.
Lūgumraksts Nr. 915/2002 Paziņots par pieņemamu 2003. gada 21. martā.
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Lūgumraksts Nr. 1118/2002 Paziņots par pieņemamu 2003. gada 15. maijā.
Komisijai prasīja sniegt informāciju (Reglamenta 192. panta 4. punkts).

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2003. gada 13. martā

a. Paziņojuma konteksts un temats

Visi iepriekš minētie lūgumraksti attiecas uz Lielbritānijas iestāžu sankcijām, lai atklātu 
personas, kas saskaņā ar standarta iekšējā tirgus noteikumiem transportē citā dalībvalstī 
iegādātu alkoholu un tabakas izstrādājumus. Šis jautājums attiecas arī uz pārkāpumu 
procedūrām, kas atrunātas EK Līguma (Nr. 2001/4138) 226. pantā. Lūgumrakstu 
Nr. 846/2001 izskatīja Lūgumrakstu komitejas 2002. gada 20. jūnija sanāksmē.

Šī paziņojuma mērķis ir informēt Parlamentu par stāvokli, kāds panākts ar pārkāpumu 
procedūras Nr. 2001/4138 palīdzību, lai, cik tas uzskatāms par vajadzīgu, Lūgumrakstu 
komiteja varētu to ņemt vērā, izskatot lūgumrakstus.

b. Pārkāpumu procedūras stāvoklis

Izvērtējot sūdzības par gadījumiem, kas līdzīgi tiem, kurus raksturo lūgumrakstu iesniedzēji, 
saskaņā ar EK Līguma 226. pantu Komisija uzsāka tiesvedību, 2001. gada 23. oktobrī nosūtot
Apvienotajai Karalistei brīdinājuma vēstuli. Apvienotā Karaliste sniedza atbildi 2001. gada 
19. decembrī.

Rūpīgi izvērtējot Lielbritānijas iestāžu novērojumus un citu informāciju, kas iegūta 
izmeklēšanas laikā, Komisija uzskata par nepieciešamu lūgt Apvienotajai Karalistei papildu 
paskaidrojumus. 2002. gada 23. septembrī Apvienotajai Karalistei tika nosūtīta vēl viena 
brīdinājuma vēstule. Lielbritānijas iestāžu komentāri tika saņemti 2002. gada 26. novembrī.

Komisijas dienesti ņēma vērā prasītāju sniegto informāciju, Lielbritānijas iestāžu 
novērojumus un informāciju, kas iegūta no citiem avotiem, kā arī secinājumus, kas izdarīti 
procedūras gaitā (to skaitā vairāki Lielbritānijas tiesu lēmumi).

Komisijas dienesti vēl nav beiguši izmeklēšanu, un tāpēc Komisija vēl nav izdarījusi galīgos 
secinājumus par iespējamu Kopienas tiesību pārkāpumu.

c. Secinājumi

Komisijas nostāja attiecībā uz šiem lūgumrakstiem būs atkarīga no secinājumiem, ko tā 
izdarīs pārkāpumu procedūras laikā, un šobrīd tā nevar veikt papildu novērojumus tiem, kas 
izdarīti pirms Lūgumrakstu komitejas 2002. gada 20. jūnija sanāksmes.

Komisija informēs Parlamentu par secinājumiem attiecībā uz pārkāpumu procedūru 
Nr. 2001/4138, kurus paredzēts izdarīt tuvākajā laikā, kā arī par jebkādiem novērojumiem, 
kas attiecas uz lūgumrakstiem, cik drīz vien iespējams.

4. . Komisijas papildu atbilde, kas saņemta 2005. gada 18. augustā

Pēdējais pārkāpumu procedūras variants, kas attiecas uz lūgumrakstos minētajām problēmām.
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Atsaucē minētie lūgumraksti ir par Apvienotās Karalistes muitas un akcīzes pārvaldes 
politiku, kas attiecas uz privātpersonām, kas šķērso Apvienotās Karalistes robežu un kuru 
īpašumā ir ar akcīzes nodokli apliekamas preces (alkoholiskie dzērieni un tabaka), kas 
iegādātas un par kurām nodokļi samaksāti citā dalībvalstī. Saskaņā ar Kopienas tiesību aktiem
(Direktīva 92/12/EEK) privātpersonas dalībvalstī drīkst iegādāties šādas akcīzes preces
jebkādā daudzumā un transportēt šīs preces uz citu dalībvalsti bez jebkādu formalitāšu 
kārtošanas un akcīzes nodokļa apmaksas otrā valstī ar noteikumu, ka šīs preces paredzētas 
tikai paša patēriņam (ar ko saprot, ka šīs preces paredzētas tikai īpašnieka paša patēriņam vai 
dāvināšanai, par to nesaņemot kompensāciju). Ja, no otras puses, šādas preces paredzētas 
citiem nevis „paša patēriņa” mērķiem, akcīzes nodoklis piemērojams arī otrā dalībvalstī.

Lūgumrakstu iesniedzēji būtībā apgalvo, ka Apvienotās Karalistes muitas un akcīzes iestādes, 
pārmērīgi kontrolējot un sodot tos, kuru īpašumā pēc viņu domām ir akcīzes preces, kas 
iegādātas citā dalībvalstī un paredzētas citiem nevis paša patēriņa mērķiem, attur Apvienotās 
Karalistes pilsoņus iepirkties citās dalībvalstīs, tādējādi ierobežojot iekšējā tirgus brīvību.

Saņemot vairākas sūdzības, kurās minētas problēmas līdzīgas tām, uz kurām norāda 
lūgumrakstu iesniedzēji, saskaņā ar EK Līguma 226. pantu Komisija uzsākusi pārkāpumu 
procedūras. Pēc rūpīgas izmeklēšanas Komisija nonāca pie secinājuma, ka dažos aspektos 
Apvienotās Karalistes sankciju režīms ir neproporcionāls (un tātad pretrunā ar Kopienas 
tiesību aktu principiem). Komisija uzskata, ka sistemātiska attiecīgo akcīzes preču (un, kur
piemērojams, transportlīdzekļa, kas izmantots preču transportēšanai) konfiscēšana nav 
proporcionāla sankcija situācijās, kad preces, kas paredzētas citiem mērķiem, nevis īpašnieka 
„paša patēriņam”, kā noteikts iepriekš, un tādējādi Apvienotajā Karalistē tās apliekamas ar
akcīzes nodokli, nav iegādātas peļņas gūšanas nolūkā un nav piemērojami citi vainu 
pastiprinoši apstākļi.

Rezultātā Komisija 2004. gada 7. jūlijā nolēma izsniegt Apvienotajai Karalistei argumentētu 
atzinumu un 2004. gada 20. oktobrī nolēma nodot šo lietu izskatīšanai Eiropas Kopienu Tiesā.
Nesen Apvienotā Karaliste izteica vēlmi rast risinājumu, lai izvairītos no lietas skatīšanas
Eiropas Kopienu Tiesā. Komisija risina sarunas ar Apvienotās Karalistes iestādēm par to
izteiktajiem priekšlikumiem un nolēma dot laiku, lai ļautu Apvienotajai Karalistei nākt klajā 
ar apmierinošu priekšlikumu.

5. Komisijas papildu atbilde, kas saņemta 2007. gada 25. janvarī

Pēc šā lēmuma Apvienotās Karalistes iestādes sniedza priekšlikumus, kas paredz veikt 
izmaiņas tās politikā, un Komisija tos izskatīja. Un no 2006. gada marta Apvienotā Karaliste 
ieviesa vajadzīgās izmaiņas, kā rezultātā Komisija izbeidza pārkāpumu procedūru.

Ņemot vērā lietas sarežģītības pakāpi, ir svarīgi izstrādāt saistītus Eiropas Kopienas tiesību 
aktu noteikumus, kā arī jautājumus, kas izriet no pārkāpumu procedūras pret Apvienoto
Karalisti un pasākumiem, ko Apvienotā Karaliste veica, lai apmierinātu Komisijas bažas.

EK noteikumi:
Lai veicinātu brīvu tabakas izstrādājumu un alkoholisko dzērienu apriti – precēm, kurām 
lielākajā daļā dalībvalstu piemērojamas augstas nodokļu likmes, kas padara tās īpaši 
nenodrošinātas pret krāpšanu – dalībvalstis vienojušās par kopīgiem noteikumiem, kas 
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izklāstīti Kopienas tiesību aktos (īpaši Direktīvā 92/12/EEK). Šīs sistēmas pamatā ir princips, 
ka šīs preces apliekamas ar nodoklis tajā valstī, kurā tās paredzēts patērēt.
Izņēmums attiecas uz tabaku un alkoholu, ko privātpersonas iegādājušās pašu patēriņam (ar to 
saprot, ka preces paredzētas pircēja paša patēriņam vai nodošanai trešām personām, par to 
nesaņemot nekādu atlīdzību), pieņemot, ka pircējs arī pats transportē šīs preces.

Šajos gadījumos Direktīvas 92/12/EEK 8. pants nosaka, ka akcīzes nodoklis tiek maksāts tajā 
dalībvalstī, kurā preces iegādātas. Papildu nodevas vai nodokļi netiek piemēroti tajā 
dalībvalstī, uz kuru šīs preces tiek transportētas. Preces nav jādeklarē un nav jākārto citas 
formalitātes. Īpaši nepastāv daudzuma ierobežojumi precēm, kas iegādātas un transportētas 
šādā veidā, protams, pieņemot, ka visas šīs preces paredzētas tikai pircēja „paša patēriņam”.1
Taču, ja šīs preces iegādātas citiem mērķiem, nevis pircēja „paša patēriņam”, mērķa 
dalībvalstī jāmaksā akcīzes nodoklis.

Tā kā pastāv šī atšķirība starp precēm, kas iegādātas „paša patēriņam” un precēm, kas 
iegādātas citiem mērķiem, dalībvalstu iestādēm dažreiz būs jāizvērtē, vai attiecīgās preces 
tiešām iegādātas „paša patēriņam” vai preču iegādes mērķis ir cits. Direktīvas 92/12/EEK 
noteikumi paredz iestādēm veikt šādu novērtējumu, ņemot vērā visas attiecīgās lietas 
apstākļus. Taču, un jo īpaši, tās nevar pamatot savus secinājumus tikai ar preču daudzumu.

Taču šīs iestādes daudzumu var ņemt vērā kā vienu no vairākiem kopējā novērtējuma 
aspektiem. Tā Kopienas noteikumi (Direktīvas 92/12/EEK 9.2. pants) ļauj dalībvalstīm 
piemērot noteiktus atsauces līmeņus: ja preces pārsniedz šos līmeņus, var uzskatīt, ka preces 
nav paredzētas tikai „paša patēriņam”. No otras puses, ja preces nepārsniedz šos līmeņus, tas 
nozīmē pretējo. Apvienotā Karaliste piemēro šādus norādošos līmeņus. Mēs uzskatām, ka 
šobrīd piemērotie līmeņi ir, piemēram, 3200 cigaretes, 2 kilogrami tabakas, 110 litri alus un 
90 litri vīna.

Ja tiek uzskatīts, ka personas īpašumā ir preces, kas paredzētas citiem mērķiem, nevis „paša 
patēriņam”, un ka šī persona nav ievērojusi „komerciālu” sūtījumu procedūras, ko paredz EK 
noteikumi, dalībvalsts var piemērot sankcijas par šādu neatļautu apriti. Taču no vispārīgā
Kopienas tiesību aktu principa izriet, ka visām šādām sankcijām jābūt proporcionālām, t. i., 
tām jābūt vajadzīgām un tās nedrīkst nepārsniegt tās, kas piemērojamas attiecīgo mērķu 
sasniegšanai (kas šajā gadījumā nozīmē nodrošināt taksācijas noteikumu ievērošanu).

Pretenzijas pret Apvienoto Karalisti:
Pamatojoties uz sūdzībās sniegto informāciju, Komisija sākotnēji noteica trīs iespējamās 
problēmas EK tiesību aktos, uz kuru pamata tā lūdza Apvienotās Karalistes novērojumus:
- Atsauces daudzumu pieteikums. Dažās sūdzībās norādīts, ka šie norādošie līmeņi patiesībā 

tika piemēroti kā iespējamie ierobežojumi.
- Pasažieru pārbaudes. Dažās sūdzībās norādīts, ka Apvienotās Karalistes iestādes regulāri 

veica akcīzes pārbaudes pasažieriem, kas iebrauca Apvienotajā Karalistē no citas 
dalībvalsts tikai tāda iemesla dēļ, ka viņi šķērso robežo.

- Visbeidzot, no sūdzībām izriet, ka „neatļautas tabakas un alkohola aprites” gadījumā 
Apvienotās Karalistes iestādes sistemātiski konfiscēja preces, kas paredzētas atsavināšanai. 
Tāpat konfiscējams arī jebkurš transportlīdzeklis, kas izmantots šo preču transportēšanai, 
neatkarīgi no preču vērtības un attiecīgajiem ieņēmumiem. Tas radīja šaubas par piemēroto 

                                                       
1 Lūdzu, ņemiet vērā, ka pastāv ierobežojumi attiecas uz tabaku, kas iegādāta dažās jaunajās dalībvalstīs 
(Čehijā, Igaunijā, Ungārijā, Latvijā, Lietuvā, Polijā, Slovēnijā un Slovākijā). Lai saņemtu vairāk informācijas par 
noteikumiem, kas piemērojami Apvienotajā Karalistē, apmeklējiet tīmekļa vietni www.hmcr.gov.uk.
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sankciju proporcionalitāti.

Procedūra:
Komisija šos komentārus iesniedza Apvienotajai Karalistei un ar tā dēvētās brīdinājuma 
vēstules starpniecību aicināja veikt novērošanu. Paralēli šai viedokļu apmaiņai Apvienotās
Karalistes politikā šajā jautājumā ieviesti daži grozījumi.
Mūsu veiktā izmeklēšana ļauj izdarīt šādus secinājumus:

Atsauces daudzums: Kopš procedūras uzsākšanas attiecībā uz preču norādošo līmeņu 
pieteikumu veikti grozījumi attiecīgajā Apvienotās Karalistes likumā. Grozījumi precizē, ka 
preču daudzums ir viens no kritērijiem, kas jāņem vērā, izvērtējot mērķi, kādam preces 
iegādātas. Tas atbilst Kopienas direktīvu prasībām. Saskaņā ar veikto izmeklēšanu nav pamata 
uzskatīt, ka Apvienotās Karalistes vispārējā prakse būtu pretrunā ar šo principu.

Ceļotāju pārbaudes: Kas attiecas uz to personu aizturēšanu un pārbaudi, kas iebrauc 
Apvienotajā Karalistē, mēs uzskatām, ka saskaņā ar Apvienotās Karalistes likumu iestādēm ir 
tiesības aizturēt un pārbaudīt šādu personu tikai tad, ja ir pamats aizdomām par pārkāpumu, 
piemēram, nelikumīga Apvienotajā Karalistē ar akcīzes nodokli apliekamu preču aprite. 
Procesa laikā Apvienotās Karalistes tiesas apstiprināja šo prasību. Izmeklēšanas gaitā nav gūti 
pierādījumi tam, ka praksē netiktu ņemts vērā „pamatots iemesls”.
Rezultātā attiecībā uz abiem šiem punktiem Kopienas likuma pārkāpums nav konstatēts.

Taču attiecībā uz punktu „sankciju politikas proporcionalitāte” Komisija norādīja, ka 
Apvienotās Karalistes politika bija konfiscēt ne tikai tās preces, kas iesaistītas neatļautā 
alkohola un tabakas apritē, bet arī transportlīdzekli, kas izmantots šo preču transportēšanai. 
Šīs sankcijas tika piemērotas regulāri un neatkarīgi no preču vērtības, iespējamiem
ieņēmumiem vai citiem atsevišķa gadījuma apstākļiem (izņemot humanitārus iemeslus).

Komisija uzskata, ka, lai gan šīs sankcijas varētu būt piemērotas gadījumā, ja rīcības mērķis 
bija gūt peļņu, atsevišķos gadījumos viņi atļāvās vairāk, nekā bija vajadzīgs, t.i. neatļautas 
aprites gadījumā, ja mērķis nebija gūt peļņu. (un bez īpašiem vainu pastiprinošiem apstākļiem, 
kas ir, piemēram, atkārtoti pārkāpumi vai acīmredzams krimināls nolūks).
Pēc vispusīgas vārdu apmaiņas Komisija izdeva tā dēvēto argumentēto atzinumu, kas formāli 
aicina Apvienoto Karalisti veikt sankciju politikas grozījumus attiecībā uz iepriekš norādīto 
lietu kategoriju. Tā kā Apvienotā Karaliste to neņēma vērā, Komisija nolēma nodot šo lietu 
izskatīšanai Eiropas Kopienu Tiesā.

Pēc šī lēmuma Apvienotā Karaliste izteica konkrētus priekšlikumus tās sankciju politikas 
grozījumiem attiecībā uz Komisijas paustajām bažām. Uzskatot, ka brīvprātīga pakļaušanās 
atzīstama par labu ieilgušajai tiesvedībai, Komisija piekrita izskatīt šos priekšlikumus.

Saskaņā ar politikas grozījumiem Apvienotā Karaliste vairs neveiks sistemātisku preču un 
transportlīdzekļu konfiskāciju personām, kuru īpašumā ir akcīzes preces, kas paredzētas 
citiem, nevis paša patēriņa mērķiem. Tā vietā, pirmās neatļautās aprites gadījumā bez vainu 
pastiprinošiem apstākļiem īpašniekam piedāvās paturēt viņa preces, samaksājot nodokļus un 
soda naudu. Gadījumā, ka preču pārvadāšanai izmantota automašīna, tā netiks konfiscēta, taču 
parasti, brīdinot īpašnieku, ka atkārtota šāda pārkāpuma gadījumā tā var tikt konfiscēta. 

Šie šobrīd piemērojamie politikas grozījumi izslēdz iepriekš konstatēto neproporcionalitātes 
elementu attiecībā uz mazāk svarīgiem pārkāpumiem. Politikas grozījumi ir saskaņā ar 
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Komisijas argumentēto atzinumu. Rezultātā, nav vajadzības šo jautājumu skatīt Eiropas 
Kopienu Tiesā, un tāpēc procedūra uzskatāma par izbeigtu.

6. Komisijas papildu atbilde, kas saņemta 2007. gada 21. septembrī

Priekšvēsture

Atsaucē minētie lūgumraksti ir par Apvienotās Karalistes muitas un akcīzes pārvaldes 
politiku, kas attiecas uz privātpersonām, kas šķērso Apvienotās Karalistes robežu un kuru 
īpašumā ir ar akcīzes nodokli apliekamas preces (alkoholiskie dzērieni un tabaka), kas 
iegādātas un par kurām nodokļi samaksāti citā dalībvalstī. Visi šie lūgumraksti ir par 
situācijām, kas bijušas pirms 2006. gada 1. aprīļa un kas vēl joprojām tiek izskatītas 
Lūgumrakstu komitejā. Lūgumrakstu iesniedzēji būtībā apgalvo, ka Apvienotās Karalistes 
muitas un akcīzes iestādes, pārmērīgi kontrolējot un sodot tos, kuru īpašumā pēc viņu domām 
ir akcīzes preces, kas iegādātas citā dalībvalstī un paredzētas citiem nevis paša patēriņa 
mērķiem, attur Apvienotās Karalistes pilsoņus iepirkties citās dalībvalstīs, tādējādi ierobežojot 
iekšējā tirgus brīvību.

Vispārēji apsvērumi par pārkāpuma procedūrām, Kopienas institūciju lomu un dalībvalstu
tiesām

Komisijas kā „līgumu sarga” loma ir nodrošināt, lai dalībvalstu tiesību akti vai prakse atbilstu 
Kopienas tiesībām. 

Šai nolūkā Komisija var uzsākt pārkāpuma procedūru pret dalībvalsti, lai nodrošinātu šādu 
atbilstību. Jāņem vērā, ka tikai Komisija un dalībvalsts var būt šīs procedūras puses, bet 
atsevišķi nodokļu maksātāji tajā nevar piedalīties.

EK Līguma 226. pants nosaka:

„Ja Komisija uzskata, ka dalībvalsts nav izpildījusi kādu šajā Līgumā paredzētu 
pienākumu, tā sniedz argumentētu atzinumu par attiecīgo jautājumu, vispirms dodot 
attiecīgai valstij iespēju sniegt savus paskaidrojumus.
Ja attiecīgā valsts Komisijas noteiktajā termiņā neizpilda šā atzinuma prasības, 
Komisija var griezties Tiesā.

Ja 226. pantā paredzētā procedūra ir sekmīga, tā beidzas ar Eiropas Kopienu Tiesas 
spriedumu, kurā tiek atzīts, ka dalībvalsts nav pildījusi vienu vai vairākus EK Līguma 
pienākumus (tostarp pienākumu ievērot EK tiesību aktus, piemēram, Direktīvu 92/12/EEK).

Tomēr, šāds lēmums neatrisina individuālus gadījumus. Tādējādi individuālas prasības 
attiecībā uz nodarītu kaitējumu prasītājiem jāiesniedz savas valsts tiesās, kuras izvērtēs katra 
gadījuma faktiskos apstākļus. Šajā sakarībā, lai aizstāvētu savas tiesības, indivīdi var vērsties 
arī pie valsts ombuda.1
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Arī zaudējumu atlīdzināšanas prasības, ko iesniedz indivīdi, ir valsts tiesu kompetencē. Šādas 
prasības izskatāmas atbilstoši principiem, kurus šajā ziņā noteikusi Eiropas Kopienu Tiesa
(piem., lieta C-147/01, Weber's Wine World, 37. un 38. punkts).

Pārkāpuma procedūra šajā lietā 

2000. un 2001. gadā Komisija saņēma vairākas sūdzības par veidu, kādā Apvienotā Karaliste 
privātpersonām, kas tabakas un alkohola izstrādājumus iepirka citās dalībvalstīs, bija 
piemērojusi Kopienas akcīzes tiesību aktus. Šī iemesla dēļ 2001. gada oktobrī tika ierosināta 
pārkāpuma tiesvedības, pievēršoties trīs iespējamām problēmām saistībā ar EK tiesību aktiem:

 atsauces daudzumu piemērošana;
 pasažieru pārbaudes;
 sankciju proporcionalitāte.

Komisija varēja slēgt pārkāpumu tiesvedību 2006. gada jūlijā pēc ļoti ilgas tiesvedības. 
Komisiju apmierināja Apvienotās Karalistes veiktās izmaiņas. Saskaņā ar grozīto politiku, kas 
stājās spēkā 2006. gada 31. martā, izmaiņas attiecās uz akcīzes preču iegādi, kas trešo personu 
vārdā veikta pirmo reizi, mazā apjomā un bez vainu pastiprinošiem apstākļiem, kā arī uz 
akcīzes preču importēšanu pa pastu pirmo reizi un mazā apjomā. Tādējādi nebija vajadzības 
šo jautājumu iesniegt Eiropas Kopienu tiesā, un Komisija nolēma izbeigt pārkāpuma 
tiesvedību.

Iespējamā Komisijas rīcība pašreizējā laika posmā

Runājot par praksi, kas Apvienotajā Karalistē tika īstenota pirms 2006. gada 1. aprīļa, 
jānorāda, ka Komisijai nav tiesību celt prasību Tiesā pret dalībvalsti par faktiem, par kuriem
jau bijusi ierosināta tiesvedība, kuru Komisija ir izbeigusi. Turklāt Komisija var vērsties Tiesā
tikai pret tādiem dalībvalsts tiesību aktiem un/vai praksi, kas joprojām ir spēkā vai kam 
joprojām ir noteiktas sekas.

Tādēļ jāsecina, ka nekādas prasības attiecībā uz laikposmiem pirms 2006. gada 1. aprīļa nav 
iespējamas.
Attiecībā uz vēlākiem laikposmiem jānorāda, ka Komisija ir varējusi pārraudzīt situāciju 
Apvienotajā Karalistē, ņemot vērā attiecīgās sūdzības un lūgumrakstus. Tās rīcībā esošā 
informācija liecina, ka Apvienotā Karaliste ievieš savu jauno politiku un ka tādēļ nav iemeslu, 
kuru dēļ Komisijai būtu jāiejaucas. Turklāt ar atsevišķiem valsts iestāžu patvaļas gadījumiem, 
pat ja tos izdodas pierādīt, nepietiek, lai varētu konstatēt pārkāpumu; atbilstošajai
administratīvajai praksei zināmā mērā jābūt konsekventai un vispārējai (piem., lieta 156/04, 
Komisija pret Grieķijas Republiku, 50. un 51. punkts).


	687481lv.doc

