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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0721/2009, imressqa minn J.K. (ta’ nazzjonalità Ġermaniża) dwar l-
allegat ksur mir-Repubblika Federali tal-Ġermanja ta’ dispożizzjonijiet dwar il-
moviment ħieles ta’ oġġetti fl-Unjoni Ewropea

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jgħid li kien is-sid ta’ kumpanija online li tbigħ prodotti tal-inċens magħmula 
minn ċertu ħxejjex li kisibhom mill-Olanda jew mir-Renju Unit. Numru minn dawn il-prodotti 
kienu konsegwentement projbiti fil-Ġermanja fl-2009 u għalhekk ma baqax ibigħhom. Fi Frar 
2009, il-pulizija Ġermaniża għamlet tiftixa fid-dar u sabet numru ta’ prodotti li kienu 
konfiskati li l-petizzjonant jinsisti li ma kinux projbiti fil-Ġermanja, l-Olanda jew ir-Renju 
Unit u għadhom jinbigħu fl-aħħar żewġ pajjiżi. Il-problemi li nqalgħu mit-tiftixa fid-dar 
tiegħu u l-konfiska tal-oġġetti kkonċernati wasslu biex il-kumpanija tal-petizzjonant kellha 
bilfors tagħlaq. Huwa jixtieq ikun jaf jekk l-azzjonijiet tal-pulizija Ġermaniża kinux 
ammissibbli u skont ir-regoli tal-UE li jikkontrollaw il-moviment ħieles tal-oġġetti u r-
rikonoxximent reċiproku fis-suq intern.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-30 ta’ Settembru 2009. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-20 ta’ Novembru 2009.

Is-servizzi tal-Kummissjoni diġà huma familjari mal-każ. Il-petizzjonant ikkuntattjahom 
b’mod dirett u huma spjegawlu bil-miktub permezz ta’ ittri datati nhar it-28 ta’ Mejju 2009 u 
l-14 ta’ Awwissu 2009 (u permezz ta’ emails sussegwenti) ir-raġunijiet, għalfejn il-fatti li 
qegħdin jiġu evalwati ma jiksrux il-liġi Komunitarja. Dik l-istima kienet ibbażata fuq il-
konsiderazzjonijiet li ġejjin.
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F’Jannar 2009, l-awtoritajiet Ġermaniżi innotifkaw lill-Kummissjoni, skont id-Direttiva 
98/34/KE, l-intenzjoni tagħhom li jżidu ċerti taħlitiet magħmula minn ħxejjex, li wħud 
minnhom inbiegħu bħala “ħwawar”, mal-lista tan-narkotiċi. Il-klassifikazzjoni kienet ibbażata 
fuq il-formula kimika tas-sustanzi ewlenin fil-prodott. Waqt il-proċedura ta’ notifika, il-
Kummissjoni m’oġġezzjonatx għall-miżura, minħabba li din kienet meqjusa bħala waħda 
ġustifikabbli abbażi tal-konsiderazzjonijiet tas-saħħa pubblika. F’dan ir-rigward, għandu 
jitqies il-fatt li s-saħħa pubblika qiegħda fuq quddiem nett fost l-assi u l-interessi protetti bit-
Trattat u li huwa f’idejn l-Istati Membri biex jiddeterminaw il-livell ta’ protezzjoni li jixtiequ 
jagħtu lis-saħħa pubblika u l-mod li bih għandu jintlaħaq dan il-livell. Infatti, diversi Stati 
Membri adottaw jew qegħdin jippjanaw li jadottaw projbizzjonijiet simili għal ċerti taħlitiet 
magħmula minn ħxejjex.
Dik il-pożizzjoni mhijiex affettwata mill-prinċipju tar-rikonoxximent reċiproku, minħabba li 
din tagħraf eċċezzjonijiet ġustifikati fuq il-prinċipji deskritti fl-Artikolu 30 tat-Trattat KE (eż. 
is-saħħa pubblika) jew abbażi tar-rekwiżiti predominanti ta’ importanza pubblika ġenerali, 
rikonoxxuta fil-każistika tal-Qorti tal-Ġustizzja.
Barra minn hekk, il-konfiska tal-ħażna, li tinkludi prodotti suspettati li jiksru l-liġi nazzjonali 
dwar in-narkotiċi, tappartjeni għal katalgu regolari ta’ miżuri ta’ awtoritajiet ta’ infurzar
nazzjonali. Ir-regoli tal-UE li jirregolaw il-moviment ħieles ta’ oġġetti ma jipprevenux lill-
awtoritajiet nazzjonali milli japplikaw dawk il-miżuri fi proċedimenti legali kontra persuni 
individwali jew impriżi. Għalhekk, il-konfiska ta’ prodotti bħala evidenza fi proċedimenti 
bħal dawn ma tistax titqies bħala waħda li tmur kontra l-liġi Komunitarja.

Fil-fehma tal-Kummissjoni, il-fatti msemmija fil-petizzjoni ma jiksrux il-liġi Komunitarja.


