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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Petizzjoni 0497/2006 minn R Chamberlain (Renju Unit), rigward l-importazzjoni tat-
tabakk minn Franza għar-RU u l-konfiska rrelatata tal-vettura tiegħu

1. Sommarju tal-petizzjoni

Dak li ressaq il-petizzjoni u l-imsieħba tiegħu twaqqfu fi Franza fid-dħul tal-‘Mina Euro’ 
minn uffiċjali tad-dwana Ingliżi u kienu mistoqsijin dwar il-kwantità ta’ tabakk li kienu xtraw 
fil-Belġju għalihom infushom u għall-familja tagħhom. Dak li ressaq il-petizzjoni jisħaq li ma 
ngħataw l-ebda opportunità li jħallsu d-dwana fuq il-prodotti li, minflok, kienu kkonfiskati. 
Barra minn hekk, il-karozza tagħhom ukoll kienet ikkonfiskata.

2. Ammissibilità

Iddikjarata bħala ammissibbli fis-7 ta’ Novembru 2006. Tagħrif mitlub mingħand il-
Kummissjoni taħt ir-Regola 192(4).

3.      It-tweġiba tal-Kummissjoni, li waslet fil-25 ta’ Jannar 2007.

Il-Fatti
Dak li ressaq il-petizzjoni għamel żjara fi Franza. Fi triqtu lura lejn ir-Renju Unit, fis-27 ta’ 
April 2006, huwa twaqqaf fil-‘Mina Euro’ minn uffiċjali tad-Dwana u s-Sisa tar-Renju Unit. 
It-tabakk li huwa u martu kienu xtraw għall-użu personali u għall-familja kien ikkonfiskat 
flimkien mal-vettura tagħhom. Huwa indika fil-petizzjoni tiegħu li ma ngħata l-ebda 
opportunità li jħallas id-dwana fir-Renju Unit fuq it-tabakk.

Ir-regoli tal-KE
Biex ikun iffaċilitat il-moviment ħieles tat-tabakk u x-xarbiet alkoħoliċi – prodotti li 
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għandhom taxxa għolja fil-maġġoranza ta’ l-Istat Membri u għaldaqstant b’mod partikulari 
vulnerabbli għall-qerq – l-Istati Membri ftiehmu fuq regoli komuni stabbiliti fil-leġiżlazzjoni 
tal-Komunità (b’mod partikulari d-Direttiva 92/12/KEE). Din is-sistema hija mibnija fuq il-
prinċipju li dawn il-prodotti għandhom ikunu ntaxxati fl-Istat fejn hemm il-ħsieb li jkunu 
kkunsmati.

Saret eċċezzjoni għat-tabakk u l-alkoħol miksuba minn persuni privati għall-użu personali
tagħhom (dan jittieħed li jfisser li l-prodotti għandhom ikunu kkunsmati mix-xerrej innifsu 
jew ikunu offruti minnu lil partijiet terzi mingħajr ma jirċievi xejn lura), sakemm ix-xerrej 
jittrasporta l-prodotti huwa nnifsu.

F’dawn il-qagħdiet, l-Artikolu 8 tad-Direttiva 92/12/KEE jgħid li d-dazju tad-dwana jitħallas 
fl-Istat Membru fejn isir ix-xiri. L-ebda dazju jew taxxa oħra m’huma dovuti fl-Istati Membri 
fejn il-prodotti jkunu ttrasportati wara. M’huma meħtieġa l-ebda stqarrijiet jew formalitajiet 
oħra. B’mod partikulari, m’hemm l-ebda limitu assolut fuq il-kwantità tal-prodotti li jistgħu
jinxtraw u jkunu ttrasportati b’dan il-mod, bil-provvediment naturalment li l-prodotti kollha 
jkunu maħsuba biss għall-"użu personali" tax-xerrej innifsu.1 Madankollu, jekk il-prodotti 
jinżammu għal xi użu ieħor li mhux l-"użu personali" tax-xerrej innifsu, id-dazju tad-dwana 
jitħallas fl-Istat Membru fejn se jaslu.

Minħabba f’din id-differenza bejn il-prodotti li jinżammu għall-"użu personali" u l-prodotti li 
jinżammu għal skopijiet oħra, l-awtoritajiet ta’ l-Istati Membri kultant ikunu jridu jistabilixxu 
jekk prodotti speċifiċi humiex tabilħaqq qed jinżammu għall-"użu personali" jew jekk l-iskop 
ta’ min għandu dawn il-prodotti huwiex fil-fatt xi ħaġa oħra.  Il-provvedimenti tad-Direttiva 
92/12/KEE jeħtieġu lill-awtoritajiet li jagħmlu din il-evalwazzjoni fid-dawl taċ-ċirkustanzi 
rilevanti kollha fil-każ partikulari. Madankollu, u b’mod partikulari, huma ma jistgħux 
jibbażaw id-deċiżjoni tagħhom biss fuq il-kwantità  tal-prodotti. 

Jistgħu madankollu jqisu l-kwantità bħala wieħed minn diversi aspetti fil-evalwazzjoni
tagħhom meta jinkludu kollox. Meta jagħmlu hekk, ir-reġoli tal-Komunità  (l-Artikolu 9.2 
tad-Direttiva 92/12/KEE) jippermettu lill-Istati Membri li japplikaw ċerti livelli ta’ referenza: 
jekk il-prodotti miżmuna huma aktar minn dawn il-livelli, dan jista’ jitqies bħala indikazzjoni 
li l-prodotti m’humiex b’mod ġenwin għall-"użu personali". Min-naħa l-oħra, jekk il-prodotti 
huma anqas minn dawn il-livelli, il-kontra jista’ jkun implikat. Ir-Renju Unit jagħmel użu 
minn dawn il-livelli indikattivi. Aħna nafu li l-livelli applikati bħalissa huma per eżempju 
3200 sigarett, 3 kilos tabakk, 110 litru birra u 90 litru inbid.

Jekk persuna tinstab li qed iżżomm prodotti għal skop li mhux għall-użu personali tagħha
nnifisha u li ma ssodisfatx il-proċeduri għall-kunsinni "kummerċjali" stabbiliti fir-regoli tal-
KE, l-Istat Membru huwa intitolat jipprovdi għal sanzjonijiet kontra dawn il-movimenti 
irregolari. Madankollu, isegwi minn prinċipju ġenerali mwettaq fil-liġi tal-Komunità li kull 
sanzjoni bħal din trid tkun proporzjonata, jiġifieri trid tkun meħtieġa u ma tmurx aktar lil hinn 
milli hu meħtieġ biex jintlaħaq l-iskop tagħha (li f’dan il-każ huwa li jkun assigurat li jkunu 
sodisfatti r-regoli tat-taxxa).

  
1 Jekk jogħġbok innota, madankollu, li ċerti limiti assoluti jistgħu japplikaw għal xi Stati Membri ġodda, 
li ngħaqdu mal-Komunità wara l-2004.
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Il-qagħda msemmija fil-petizzjoni għandha x’taqsam mal-politika ta’ l-amministrazzjoni tad-
dwana tar-Renju Unit fir-rigward ta’ individwi privati li jidħlu fir-Renju Unit bi prodotti 
suġġetti għad-dazju (ix-xarbiet alkoħoliċi u t-tabakk) li nxtraw, bid-dazju mħallas, fi Stati 
Membri oħra. Taħt il-liġi tal-Komunità (id-Direttiva 92/12/KEE), individwi privati jistgħu 
jiksbu kull kwantità ta’ dawn il-prodotti suġġetti għad-dazju fi Stat Membru u jġibu l-prodotti 
fi Stat Membru ieħor mingħajr formalitajiet u mingħajr ma jkollhom iħallsu dazju fit-tieni 
stat, bil-kundizzjoni li l-prodotti jkunu maħsuba b’mod strett għall-użu ta’ l-individwi (li 
jittieħed li jfisser li l-prodotti jridu jkunu maħsuba għall-konsum minn min għandu dawn il-
prodotti jew biex jingħataw bħala rigal mingħajr ma jinkiseb xejn lura bi tpattija). Jekk min-
naħa l-oħra, prodotti bħal dawn jinżammu għal skopijiet li mhumiex ta’ "użu personali", id-
dazju jrid jitħallas fit-tieni Stat Membru.

L-isfond
Wara għadd ta’ lmenti (iffajljati fl-2001) li allegaw problemi simili għal dawk imqanqla minn 
dak li ressaq il-petizzjoni, il-Kummissjoni bdiet proċeduri ta’ ksur tal-liġi taħt l-Artikolu 226 
KE. Wara stħarriġ bir-reqqa, il-Kummissjoni waslet għall-konklużjoni li s-sistema tas-
sanzjonijiet tar-Renju Unit kienet sproporzjonata (u għaldaqstant kontra l-prinċipji tal-liġi tal-
Komunità) f’ċerti aspetti. Il-Kummissjoni emmnet li l-qbid sistematiku tal-prodotti suġġetti 
għad-dazju involuti (u, fejn japplika, tal-vettura wżata biex ikunu ttrasportati l-prodotti) kien 
sanzjoni sproporzjonata f’qagħdiet fejn il-prodotti, waqt li nżammu għal skopijiet li mhumiex 
ta’ "użu personali" kif definita fuq u għaldaqstant suġġetti għad-dazju fir-Renju Unit, ma 
kinux madankollu qed jinżammu għal skopijiet ta’ qligħ u fejn ma japplikawx ċirkustanzi 
oħra aggravanti.

Għaldaqstant, il-Kummissjoni ddeċidiet fis-7 ta’ Lulju 2004 li toħroġ deċiżjoni motivata lir-
Renju Unit u fl-20 ta’ Ottubru 2004 li tirreferi l-affari lill-Qorti tal-Ġustizzja. 

Wara din id-deċiżjoni l-awtoritajiet tar-Renju Unit ressqu proposti biex ibiddlu l-politika 
tagħhom u l-Kummissjoni ikkunsidrathom. U minn Marzu ta’ din is-sena r-Renju Unit wettaq 
il-bidliet meħtieġa li ppermettew lill-Kummissjoni li tagħlaq il-proċedura ta’ ksur tal-liġi. 

Il-konklużjoni
Minħabba fil-fatt li hemm tagħrif nieqes fil-petizzjoni li kien jippermetti lill-Kummissjoni li 
jkollha l-ħila tivvaluta b’mod korrett il-qagħda ta’ dak li ressaq il-petizzjoni, il-Kummissjoni 
ddeċidiet li tagħmel kuntatt mar-Rappreżentanza Permanenti fir-Renju Unit biex tiċċara l-
qagħda ta’ dak li ressaq il-petizzjoni u teżamina l-applikazzjoni tal-politika l-ġdida tad-Dwana 
u s-Sisa tar-Renju Unit fid-dawl tar-regoli tal-KE. Il-Kumitat għall-Petizzjonijiet se jkun 
infurmat bir-riżultat ta’ dan l-eżami. 


