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Suġġett: Petizzjoni 1514/2008, imressqa minn Boris Galonske, ta’ nazzjonalità 
Ġermaniża, dwar allegat ksur tal-prinċipju tal-KE dwar il-moviment ħieles 
tal-merkanzija

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant, ċittadin Ġermaniż li bħalissa jgħix l-Iżvizzera, jidhirlu li r-regolamenti 
doganali tal-UE mhumiex kompatibbli mal-prinċipju tal-moviment ħieles tal-merkanzija 
minħabba li martu ma tħallietx tidħol fl-UE bil-karozza tal-familja tagħhom li għandha pjanċi 
ta’ reġistrazzjoni Żvizzeri. Il-petizzjonant jargumenta li l-karozza nxtrat fil-Ġermanja u t-
tibdil tal-pjanċi seħħ meta mar jgħix l-Iżvizzera minħabba raġunijiet ta’ xogħol. Huwa jidhirlu 
li kien hemm ukoll ksur tad-dritt tal-moviment ħieles tal-mara tiegħu. Skont il-petizzjonant, 
iċ-ċittadini tal-UE li jgħixu barra mill-UE qegħdin jiġu diskriminati meta mqabbla maċ-
ċittadini tal-UE li jgħixu fl-UE minħabba li d-drittijiet ta’ proprjetà tal-ewwel huma limitati. 
Il-petizzjonant jitlob li l-Parlament Ewropew jirranġa din is-sitwazzjoni.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fis-16 ta’ Marzu 2009. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni skont l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura.

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-1 ta’ Settembru 2009.

L-ewwelnett, il-Kummissjoni tixtieq tiġbed l-attenzjoni li l-petizzjoni hija b’xi mod nieqsa 
minn elementi fattwali importanti.  Tabilħaqq ma tindikax fuq liema bażi preċiża l-familja tal-
petizzjonant kienet irrifjutata milli tidħol fl-UE. Xi suġġerimenti vagi tabilħaqq jissemmew 
fir-“Regolamenti Doganali tal-UE”, iżda dan mhux biżżejjed biex jippermetti li l-
Kummissjoni tevalwa jekk l-Istat(i) Membru(i) imsemmi (jja) (l-isem(ismijiet) tiegħu 
(tagħhom) mhuwiex (mhumiex) żvelat(i)) kisirx (kisrux) tabilħaqq il-liġi doganali tal-
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Komunità. Il-petizzjoni lanqas ma ssemmi b’mod ċar, jekk il-petizzjonant jirreferix għal 
ċaqliq sħiħ (possibilment importazzjoni mill-ġdid) tal-karozza u l-familja mill-Iżvizzera lejn 
il-KE (rifjut ta’ eżenzjoni mid-dazju f’każ ta’ rilokazzjoni jew oġġetti ritornati mill-KE) jew 
sempliċiment għal dħul temporanju tal-karozza fil-każ ta’ vjaġġ.   

Huwa probabbli ħafna li l-petizzjonant jirreferi għall-istejtus ta’ “importazzjoni temporanja”.  
F’dan ir-rigward, dak li għandu x’jaqsam mal-użu privat ta’ mezzi tat-trasport li mhumiex tal-
Komunità minn persuna naturali stabbilita fit-territorju doganali tal-Komunità (li jidher li 
huwa l-każ tal-mara tal-petizzjonant), l-Artikolu 560 CCIP (Dispożizzjonijiet ta’ 
Implimentazzjoni tal-Kodiċi Doganali tal-Komunità) jipprovdi eżenzjoni sħiħa mid-dazji fuq 
l-importazzjoni meta din il-persuna okkażjonalment tuża l-mezz ta’ trasport, fuq l-
istruzzjonijiet tad-detentur tar-reġistrazzjoni u meta d-detentur ikun tabilħaqq qiegħed fit-
territorju doganali tal-Komunità fil-ħin tal-użu.  

Anki jekk il-karozza ma tkunx konformi mal-kundizzjonijiet stabbiliti f’din id-dispożizzjoni, 
eżenzjoni tingħata jekk il-karozza tkun impurtata okkażjonalment u għal perjodu li ma jaqbiżx 
it-tliet xhur, jew f’sitwazzjoni partikulari li m’għandhiex effett ekonomiku (cf. l-Artikolu 578 
CCIP).  
Il-kundizzjonijiet għall-għoti tal-proċedura temporanja tal-importazzjoni huma konformi mal-
Konvenzjoni ta’ Istanbul li fiha kemm il-KE kif ukoll l-Iżvizzera huma partijiet kontraenti. 

Madankollu, minħabba li l-karozza allegatament kienet mixtrija fil-Ġermanja u minħabba li l-
bidla tal-pjanċi seħħet meta min qed jilmenta mar jgħix l-Iżvizzera, wieħed għandu jassumi li 
l-karozza kienet fil-fatt f’ċirkulazzjoni libera fil-KE. F’dan il-każ il-karozza setgħat ġiet 
dikjarata ħielsa għal ċirkulazzjoni libera bħala oġġett ritornat (l-Artikolu 185 CC) anki jekk il-
karozza għandha pjanċi Żvizzeri; il-karta ta’ reġistrazzjoni Ġermaniża skaduta
("Fahrzeugbrief") setgħat intużat bħala prova li l-karozza kienet f'ċirkulazzjoni libera.  

Konklużjonijiet

Minn dawn il-kunsiderazzjonijiet legali, u sa fejn il-liġi doganali hija kkonċernata, il-mara ta’ 
min qed jilmenta mhux suppost esperjenzat diffikultajiet meta telqet mill-Iżvizzera bil-
karozza tagħha. Il-liġi doganali tal-Komunità per se ma teskludix id-dħul tagħha fit-territorju 
doganali tal-KE soġġett għall-kundizzjonijiet imsemmijja hawn fuq. Madankollu m’hemm
xejn fil-fajl li jindika li r-rifjut huwa bbażat fuq ir-rekwiżiti tal-liġi doganali. Il-Kummissjoni 
għalhekk hija tal-opinjoni li, taħt l-istess kundizzjonijiet, il-petizzjoni ma tipprovdix 
informazzjoni suffiċjenti biex tagħti dritt għal aktar investigazzjoni. Is-servizzi tal-
Kummissjoni madankollu huma lesti li jerġgħu jikkunsidraw il-każ - jew skont il-liġi 
Doganali tal-UE jew inkella skont fergħa oħra tal-liġi tal-UE - jekk il-Parlament jiżvela aktar
elementi fattwali sostanzjali li jkunu ġew provduti mingħand il-petizzjonant tiegħu. 


