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Suġġett: Petizzjoni 1424/2009, imressqa minn Andreas Ebert, ta’ nazzjonalità 
Ġermaniża, dwar is-suġġeriment tiegħu biex ikun hemm kundizzjonijiet ekwi 
għall-kummerċ internazzjonali

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant iqabbel is-sitwazzjoni tal-kummerċ ħieles fl-UE mal-ostakli tad-dwana li 
jaffettwaw il-kummerċ tagħha ma’ pajjiżi terzi. Huwa jippreżenta mudell statistiku koerenti 
biex jiġu kkalkulati r-rati tad-dwana – li jinkludi fatturi għall-ispejjeż soċjali u ambjentali – li 
għandu joħloq kundizzjonijiet ekwi u sitwazzjoni li kulħadd jista’ jgawdi minnha għall-
kummerċ kollu madwar id-dinja.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-12 ta’ Jannar 2010. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fil-11 ta’ Mejju 2010.

Il-Kummissjoni tagħti importanza kbira lill-kummerċ ġust u miftuħ. Filwaqt li hija konvinta li 
l-ftuħ iwassal għal benefiċċji importanti bħal tkabbir sinifikanti tal-kummerċ u tal-PGD, 
tnaqqis tal-faqar, effiċjenza ekonomika u innovazzjoni mtejba, il-Kummissjoni hija konxja 
tal-ħtieġa ta’ kundizzjonijiet ekwi.

Bl-istess mod, il-Kummissjoni tagħti importanza kbira lill-iżgurar ta’ progress lejn tkabbir 
aktar ekoloġiku u aktar inklussiv soċjalment, li huwa wkoll l-għan li tixtieq tilħaq bl-
Istrateġija ġdida tagħha “UE 2020”, li se tkun qed tħejji matul ix-xhur li ġejjin. Il-politika tal-
kummerċ miftuħ se tikkostitwixxi element importanti bħala vettur għall-projezzjoni esterna 
tal-prinċipji li fuqhom se tkun imsejsa l-istrateġija: ftuħ, ħarsien u sostenibilità soċjali u 
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ambjentali, u impenn kostruttiv fix-xena globali.

L-ewwel nett, l-importanza tal-kummerċ ġust u miftuħ hija r-raġuni għaliex il-Kummissjoni 
tappoġġja u tiddefendi bil-qawwa r-regoli tal-kummerċ internazzjonali. L-introduzzjoni ta’ 
tariffi ġodda kkalkulati f’livell bilaterali, bil-għan li jitneħħew id-differenzi bejn in-nefqa tal-
pajjiżi fuq kwistjonijiet soċjali u ambjentali kienet tkun titlob tibdila maġġuri tar-regoli tad-
WTO. Huwa improbabbli ħafna li din tista’ tkun innegozjata ma’ pajjiżi li qed jiżviluppaw u, 
billi d-WTO hija organizzazzjoni bbażata fuq il-kunsens, jidher li dan jista’ kważi jiġi eskluż.

Lanqas il-leġiżlazzjoni tal-UE ma tippermetti l-introduzzjoni ta’ tali tariffa. Sa mill-1958 l-UE 
kienet unjoni doganali, jiġifieri ġew eliminati d-dazji doganali u r-restrizzjonijiet kollha fost l-
Istati Membri, u introduċiet tariffa doganali komuni għall-oġġetti li ġejjin minn pajjiżi terzi. 
Għaldaqstant, mhumiex possibbli la l-introduzzjoni ta’ tariffa bilaterali bejn pajjiżi fi ħdan l-
UE u lanqas il-kalkolu ta’ tariffi bilaterali bejn pajjiżi fi ħdan l-Unjoni u sħab kummerċjali 
individwali barra mill-UE. 

Il-pretensjoni li d-dħul tat-taxxa jintradd lura lill-pajjiżi esportaturi bħala kumpens għal danni 
soċjali u ekoloġiċi tkun tfisser interferenza mal-kompetenzi tal-gvernijiet nazzjonali fis-sens 
ta’ predeterminazzjoni tal-mod ta’ kif dawn il-pajjiżi għandhom jonfqu l-flus dovuti lilhom.

Fl-aħħar nett, minn perspettiva purament teknika, mingħajr ma wieħed jikkunsidra l-obbligi u 
r-restrizzjonijiet legali msemmija hawn fuq, dan il-metodu jkun diffiċli biex jiġi applikat. 
Bażikament, ħafna drabi m’hemmx rabta diretta bejn l-ispejjeż soċjali u l-prezz finali ta’ xi 
prodott partikolari. Teoretikament, taxxa fuq il-kummerċ xejn mhi mod effikaċi tal-ġestjoni 
tad-differenzi bejn politiki ekonomiċi u soċjali fost il-pajjiżi kemm fl-Ewropa u kemm fil-
bqija tad-dinja. It-tariffa proposta tixbah lil taxxa Pigovjana, jiġifieri taxxa intiża biex 
tikkontrobilanċja l-esternalitajiet negattivi. Madankollu, l-użu tal-politika kummerċjali għall-
indirizzar ta’ esternalitajiet transkonfinali mhux dejjem huwa ħaġa ovvja. Il-ksib ta’ bilanċ 
ottimu wara t-taxxa mhux dejjem ikun garantit, u jista’ jwassal għal riżultat mhux ottimu. Lil 
hinn mit-teorija, problema mhux trivjali li tħabbat wiċċha magħha kwalunkwe applikazzjoni 
prattika ta’ taxxa Pigovjana hija l-kumplessità meħtieġa fid-determinar tal-livell tat-
tassazzjoni. 

L-idea li tiġi kkalkulata “kwota soċjali” (“Sozialquote”) għad-determinar tat-tariffi hija 
problematika billi l-kalkolu tad-differenzi fin-nefqa fuq kwistjonijiet soċjali u ekoloġiċi mhux 
bilfors jikkostitwixxi kejl adegwat. L-iżvantaġġ ewlieni ta’ din il-miżura huwa li ma tiħux 
inkunsiderazzjoni l-effiċjenza, imma sempliċiment tħares lejn in-numri assoluti. Jiġifieri hija 
ma tirriflettix l-effiċjenza tas-sistema soċjali jew ambjentali. Waqt perjodu ta’ prosperità 
ekonomika u ta’ rata baxxa tal-qgħad, dik neċessarjament kienet tkun aktar baxxa. Nefqa 
għolja fuq is-servizzi soċjali tista’ żżid il-kwota, iżda dan jista’ jsir mingħajr neċessarjament 
ma jinkiseb riżultat pożittiv. Għall-kuntrarju, b’effiċjenza kbira u nefqa aktar baxxa, ir-rata 
tkun aktar baxxa. 

Konklużjoni

Il-Kummissjoni tqis li t-tariffa proposta tmur kontra l-leġiżlazzjoni tal-UE kif ukoll kontra l-
obbligi internazzjonali tagħha. Barra minn hekk, il-Kummissjoni tiddubita jekk it-tariffa 
proposta kinitx tkun mod ottimu ta’ ġestjoni tad-differenzi soċjali u ekonomiċi bejn il-pajjiżi.
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