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Suġġett: Petizzjoni 0153/2010, imressqa minn Joachim Kelke, ta’ nazzjonalità 
Ġermaniża, dwar il-problema tiegħu bil-kummerċ ta’ prodott fil-Ġermanja li 
hu awtorizzat l-Olanda, ibbażat fuq il-prinċipju tar-rikonoxximent reċiproku 
(Cassis de Dijon)

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant apparentament importa ftit prodotti magħmula mill-Inċens magħmul mill-
Ħxejjex mill-Olanda, ibbażat fuq l-assigurazzjonijiet mill-fornitur li kienu awtorizzati fil-
pajjiż ta’ oriġini. L-intenzjoni tiegħu kienet li jbigħhom fil-Ġermanja. L-awtoritajiet 
Ġermaniżi, madankollu, ikkunsidraw li l-merkanzija hija fi ksur potenzjali tar-regolamenti 
narkotiċi u kkonfiskawha. Għad ma kien hemm l-ebda penali s’issa. In-negozjatur Ġermaniż 
jallega l-ksur tar-Regolament 764/2008/KE (ir-reviżjoni ta’ Cassis de Dijon) u li l-Punt ta’ 
Informazzjoni dwar il-Prodotti Ġermaniż - maħluq skont ir-Regolament - ma setax jew ma 
riedx jiċċara s-sitwazzjoni.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-8 ta’ Ġunju 2010. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-8 ta’ Ottubru 2010.

Il-petizzjoni

Il-petizzjonant jallega li esperjenza diffikultajiet wara li importa prodotti magħmula mill-
Inċens  magħmul mill-Ħxejjex mill-Olanda, minkejja l-assigurazzjonijiet mill-fornitur li kienu 
awtorizzati fil-pajjiż ta’ oriġini. L-intenzjoni tal-petizzjonant kienet li jbigħ dawn il-prodotti 
fil-Ġermanja iżda l-awtoritajiet Ġermaniżi kkunsidraw li l-prodotti huma fi ksur potenzjali 
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tar-regolamenti narkotiċi u kkonfiskawhom fis-6 ta’ Frar 2009. Għad ma kien hemm l-ebda 
penali s’issa. Il-petizzjonant jallega l-ksur tar-Regolament 764/2008/KE u jgħid li l-Punt ta’ 
Informazzjoni dwar il-Prodott Ġermaniż – maħluq skont ir-Regolament – ma setax jew ma 
riedx jiċċara s-sitwazzjoni.

Osservazzjonijiet mill-Kummissjoni

a) Il-qafas legali ġenerali

Is-Servizzi tal-Kummissjoni jinnutaw li r-Regolament (KE) Nru 764/20081 (iktar ’il quddiem 
“ir-Regolament dwar ir-Rikonoxximent Reċiproku” jew “ir-Regolament”) jopera fil-qasam 
mhux armonizzat, b’mod partikolari għall-prodotti li għalihom m’hemmx armonizzazzjoni 
tal-liġijiet fil-livell tal-UE, jew għall-aspetti tal-prodotti li jaqgħu barra mill-ambitu tal-miżuri 
ta’ armonizzazzjoni tal-UE. Huwa daħal fis-seħħ fit-13.05.2009. Ir-Regolament japplika 
għad-deċiżjonijiet amministrattivi indirizzati lill-operaturi ekonomiċi kemm jekk meħuda kif 
ukoll jekk maħsuba li jittieħdu abbażi ta’ regola teknika. L-awtoritajiet nazzjonali għandhom 
japplikaw ir-Regolament jekk id-deċiżjoni amministrattiva: (1) tikkonċerna prodott legalment 
kummerċjalizzat fi Stat Membru ieħor, (2) tikkonċerna prodott li mhuwiex suġġett għal-liġi 
armonizzata tal-UE, (3) hija indirizzata lill-operaturi ekonomiċi, (4) hija bbażata fuq regola 
teknika u (5) għandha l-effett dirett jew indirett li l-prodott jiġi: (a) ipprojbit milli jitqiegħed 
fis-suq, (b) immodifikat jew suġġett għal ittestjar addizzjonali qabel ikun jista’ jitqiegħed jew 
jinżamm fis-suq jew (c) irtirat mis-suq.

Fin-nuqqas ta’ leġiżlazzjoni armonizzanti tal-UE, il-kummerċ fl-UE xorta għadu suġġett 
għad-dispożizzjonijiet tat-Trattat li jkopru l-moviment liberu tal-merkanzija (Artikoli 34 sa 36 
tat-TFUE) u l-prinċipju ġenerali tar-rikonoxximent reċiproku.

Fir-rigward tad-drogi narkotiċi u s-sustanzi psikoattivi, ir-Regolament dwar ir-Rikonoxximent 
Reċiproku għandu japplika meta l-awtoritajiet kompetenti ta’ Stat Membru jkunu beħsiebhom 
jadottaw deċiżjoni li tista’ tipprojbixxi l-kummerċjalizzazzjoni ta’ prodotti li ġew legalment 
kummerċjalizzati fi Stat Membru ieħor. Dan huwa l-każ, pereżempju, meta sustanza 
psikoattiva legalment kummerċjalizzata fi Stat Membru ieħor jinċaħdilha l-aċċess għas-suq 
minħabba raġunijiet ibbażati fuq id-denominazzjoni, id-daqs u l-kompożizzjoni tagħha, eċċ.

b) Il-prodotti impurtati

Mill-2004, taħlit tal-ħxejjex bħas-“Spice” inbiegħ f’ħafna pajjiżi Ewropej, l-iktar minn fuq l-
internet. Din hija l-ewwel darba li drogi evażivi (designer drugs) bħall-kannabinojdi ntużaw 
bħala sustanzi adulteranti fi prodotti kummerċjalment disponibbli. L-utenti tad-droga 
rrappurtaw effetti bħal dawk tal-kannabis wara li jpejpu, liema effetti ma ġewx osservati 
f’testijiet tad-droga li jintużaw is-soltu. Għalkemm uħud mill-ingredjenti indikati huma 
potenzjalment bijoattivi, tqajjem is-suspett li s-sustanzi adulteranti jistgħu jkunu responsabbli 
għall-effetti differenti.
                                               
1 Regolament (KE) Nru 764/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-9 ta’ Lulju 2008 li 
jistabbilixxi l-proċeduri relatati mal-applikazzjoni ta’ ċerti regoli tekniċi nazzjonali għal 
prodotti legalment kummerċjalizzati fi Stat Membru ieħor u li jħassar id-Deċiżjoni Nru 
3052/95/KE, ĠU L 218, 13.8.2008, p. 21.
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Wara analiżi mill-Istitut tal-Mediċina Forensika fiċ-Ċentru Mediku tal-Università fi Freiburg1

ta’ xi wħud mill-prodotti msemmija mill-petizzjonant, jidher li s-“Skunk” u s-“Smoke” kien 
fihom ammonti kbar ta’ kompost kannabimimetiku ta’ aminoalkylindole li jismu JWH 018.
Barra minn hekk, kien fihom ammonti konsiderevoli ta’ oleamide, li jipproduċi rispons ta’ 
mġiba bħal dak tal-kannabinojdi meta jiġi kkunsmat. L-omologu CP 47,497 identifikat instab 
fil-kampjuni kollha tad-demm miksuba mill-esperimenti.

Dan l-istess studju jikkonkludi li d-dejta nieqsa dwar it-tossiċità flimkien ma’ differenzi minn 
grupp għal grupp fl-ammont u/jew fit-tip ta’ drogi applikati twassal biex dawn it-taħlitiet 
ikunu ta’ riskju imprevedibbli għall-konsumaturi u sfida kontinwa għat-tossikoloġisti. Dawn 
jistgħu jkunu l-bażijiet li fuqhom ittieħdet id-deċiżjoni mill-awtoritajiet Ġermaniżi, iżda d-
dokumentazzjoni pprovduta mill-petizzjonant ma ssemmix din il-kwistjoni.

c) L-allegat malfunzjonament tal-Punt ta’ Kuntatt tal-Prodott nazzjonali

Il-Punti ta’ Kuntatt tal-Prodott (Product Contact Points - PCP) huma koperti mill-Artikoli 9 
(“Stabbiliment”) u 10 (“Kompiti”) tar-Regolament. Skont it-termini tal-Artikolu 10, il-PCP 
għandhom jagħtu lill-operaturi ekonomiċi l-informazzjoni li ġejja: ir-regoli tekniċi applikabbli 
għal tip speċifiku ta’ prodott (mhux armonizzat); id-dettalji ta’ kuntatt tal-awtoritajiet 
kompetenti fl-Istat Membru tagħhom; u r-rimedji ġeneralment disponibbli fit-territorju ta’ dak 
l-Istat Membru fil-każ ta’ kunflitt bejn l-awtoritajiet kompetenti u operatur ekonomiku. Il-
PCP għandhom iwieġbu fi żmien ħmistax-il jum ta’ xogħol mir-riċezzjoni ta’ kwalunkwe 
talba.

Bħalma tindika l-informazzjoni pprovduta mill-petizzjonant, huwa kkuntattja lill-PCP 
Ġermaniż fl-10 ta’ Awwissu 2009, u rċieva risposta apparentement kompluta għall-mistoqsija 
tiegħu fid-19 ta’ Awwissu 2009. Din it-tweġiba ssemmi b’mod ċar l-awtoritajiet kompetenti li 
għandhom jiġu kkuntattjati kif ukoll il-qafas legali ġenerali li jkopri l-prodotti inkwistjoni.
M’hemm l-ebda korrispondenza oħra mal-PCP nazzjonali inkluża fid-dokumentazzjoni 
pprovduta mill-korrispondent. Il-kopji l-oħra tal-messaġġi pprovduti jirreferu għat-talbiet 
indirizzati lil diversi organiżmi u korpi privati oħra bejn Awwissu u Settembru 2009.

d) Il-lista ta’ prodotti

Il-petizzjonant jafferma wkoll li l-lista ta’ prodotti msemmija fir-Regolament ma ġietx 
aġġornata kif suppost. L-ewwel nett, għal darba oħra, ladarba l-miżuri adottati mill-
awtoritajiet Ġermaniżi (fis-6 ta’ Frar 2009) kienu jeżistu qabel ma beda japplika r-
Regolament (fit-13 ta’ Mejju 2009), dan mhuwiex rilevanti. Barra minn hekk, it-termini tal-
Artikolu 12(4) tar-Regolament dwar ir-Rikonoxximent Reċiproku jirreferu b’mod ċar  għal 
lista “noneżawrjenti” ta’ prodotti. F’dan il-kuntest għandu jiġi nnutat li din il-lista 
noneżawrjenti kienet disponibbli fiż-żmien tad-dħul fis-seħħ tar-Regolament u baqgħet tiġi 
aġġornata minn dakinhar.

Konklużjoni

                                               
1 Ippubblikata f’Toxichem + Krimtech, Volum 76, Heft 2 (2009), p. 90.
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Skont il-petizzjonant, il-prodotti inkwistjoni ġew ikkonfiskati mill-awtoritajiet Ġermaniżi fis-
6 ta’ Frar 2009. Ir-Regolament ilu japplika mit-13 ta’ Mejju 2009 u, għaldaqstant, ma jkoprix 
dan il-każ partikolari.

Għandu jiġi nnutat li l-prodotti li diġà qed jiġu kummerċjalzzati legalment fi Stat Membru u li 
mhumiex suġġetti għal-leġiżlazzjoni tal-UE huma għalkollox koperti mid-dispożizzjonijiet 
tat-Trattat dwar il-moviment liberu tal-oġġetti (Artikoli 34 sa 36 tat-TFUE) u mill-prinċipju 
ġenerali tar-rikonoxximent reċiproku stabbilit mill-Qorti tal-Ġustizzja. Jekk l-awtoritajiet 
nazzjonali jħossu li hemm bażijiet biex ma japplikawx il-prinċipju tar-rikonoxximent 
reċiproku (bħalma jidher li huwa l-każ), huma jistgħu jadottaw miżuri li jipprojbixxu l-
kummerċjalizzazzjoni ta’ dawk il-prodotti sakemm:

a) id-deċiżjoni intiża tiġi ġġustifikata fuq waħda mill-bażijiet ta’ interess pubbliku stabbiliti 
fl-Artikolu 36 tat-TFUE jew b’referenza għal raġunijiet oħra ta’ interess pubbliku li 
jissovraponu; u

b) id-deċiżjoni intiża tkun adegwata biex jintlaħaq l-objettiv segwit u ma tmurx lil hinn minn 
dak li hu meħtieġ biex jintlaħaq dak l-objettiv.

Madankollu, il-Kummissjoni tinnota li d-deċiżjoni attwali mill-awtoritajiet Ġermaniżi li 
jipprojbixxu u jikkonfiskaw il-prodotti impurtati mill-Pajjiżi l-Baxxi ma tagħmilx parti mid-
dokumentazzjoni mehmuża mill-petizzjonant. Għaldaqstant, mhijiex possibbli evalwazzjoni 
legali tat-termini u/jew l-ambitu ta’ din id-deċiżjoni fid-dawl tal-Artikoli 34 sa 36 tat-TFUE.

Barra minn hekk, fuq il-bażi tal-informazzjoni ppreżentata mhuwiex possibbli li jiġi konkluż 
li l-PCP nazzjonali b’xi mod “wettaq malfunzjonament”. Il-PCP nazzjonali pprovda lill-
petizzjonant it-tip ta’ informazzjoni indikata mir-Regolament fi ħdan iż-żmien stipulat.
Għandu jiġi nnutat ukoll li l-PCP nazzjonali, fi kwalunkwe każ, ġie kkuntattjat ħafna wara li 
seħħet il-konfiska mill-awtoritajiet nazzjonali.

Is-Servizzi tal-Kummissjoni jqisu li operatur ekonomiku dejjem għandu jkun jista’ jikseb 
informazzjoni dwar il-leġiżlazzjoni applikabbli għal tip speċifiku ta’ prodott fit-territorju tal-
Istat Membru ta’ destinazzjoni billi jikkuntattja lill-Punti ta’ Kuntatt tal-Prodott stabbiliti 
skont it-termini tar-Regolament jew, fi kwalunkwe każ, billi jikkuntattja lill-awtoritajiet 
nazzjonali. Il-kisba ta’ din l-informazzjoni qabel il-kummerċjalizzazzjoni tal-prodott hija 
obbligu ċar għall-operatur ekonomiku fi kwalunkwe każ u, b’mod speċjali, fil-każ ta’ prodotti 
li jistgħu jitqiesu ta’ ħsara għas-saħħa u l-ħajja tal-konsumaturi.


