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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1280/2010 imressqa minn C.V., ta’ ċittadinanza Rumena, dwar it-
tfixkil mill-awtoritajiet Rumeni tal-moviment ħieles tal-prodotti

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant huwa tal-opinjoni li l-awtoritajiet Rumeni qed jiksru l-prinċipju tal-moviment 
ħieles tal-prodotti fis-suq intern meta jwettqu kontrolli fiskali b’mod kontinwu fil-punti ta’ 
qsim tul il-fruntieri tar-Rumanija mal-Bulgarija u l-Ungerija. Huwa jindika li, bħala riżultat 
ta’ dan, it-trakkijiet il-kbar kollha qed jitwaqqfu u l-prodotti li jappartjenu għaċ-ċittadini tal-
UE li jkunu residenti fi Stati Membri oħra tal-UE qed jiġu kkonfiskati.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fis-7 ta’ Frar 2011. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni (l-
Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fid-29 ta’ Marzu 2011.

Il-Kummissjoni tixtieq tindika li l-Istati Membri ma jistgħux iwettqu kontrolli fil-fruntieri 
tagħhom sakemm dawn ma jkunux parti mis-sistema ta’ kontroll ġenerali li jitwettaq b’mod 
simili fi ħdan it-territorju nazzjonali u/jew sakemm dawn ma jitwettqux bħala kontrolli 
sporadiċi. Jekk, madankollu, tali kontrolli (irrispettivament minn fejn iseħħu) jikkostitwixxu 
spezzjoni sistematika tal-prodotti impurtati, huma jitqiesu bħala miżuri li għandhom effett 
ekwivalenti għal restrizzjonijiet kwantitattivi1 skont it-tifsira tal-Artikoli 34 u 35 tat-Trattat 
dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea. Tali spezzjonijiet x’aktarx jagħmlu l-
importazzjonijiet jew l-esportazzjonijiet iktar diffiċli jew jiswew iktar flus, b’riżultat ta’ 
                                               
1  Il-Kawżi C-272/95 Dt. Milchkontor II [1997] ECR I-1905 u 4/75 Rewe Zentralfinanz v
Landwirschaftskammer [1975] ECR 843. 
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dewmien fl-ispezzjonijiet u fl-ispejjeż tat-trasport addizzjonali li n-negozjant jista’ jkollu 
minħabba f’hekk. Il-kontrolli jistgħu jkunu ġġustifikati biss f’każijiet eċċezzjonali taħt l-
Artikolu 36 tat-TFUE (eż. fuq il-bażi ta' moralità pubblika, ordni pubbliku jew sigurtà 
pubblika jew il-ħarsien tas-saħħa u l-ħajja tal-bnedmin, l-annimali u l-pjanti) jew fuq il-bażi 
ta' ħtiġijiet prevalenti ta’ importanza pubblika ġenerali rikonoxxuti mill-każistika tal-Qorti tal-
Ġustizzja, bħall-effettività tas-sorveljanza fiskali1. Meta l-kontrolli jkunu ġġustifikati, l-
ispezzjonijiet għandhom jitwettqu mill-aktar fis possibbli. F’kwalunkwe każ, kull miżura ta’ 
dan it-tip għandha tkun proporzjonata kif ukoll adegwata għall-iskop li għalih tkun ittieħdet.

Konklużjoni

Mal-ewwel daqqa t'għajn, is-sitwazzjoni deskritta mill-petizzjonant tidher li qed tikser il-
prinċipji msemmija hawn fuq. Biex tkun tista’ tevalwa bis-sħiħ il-konformità mal-liġi tal-UE 
fir-rigward tal-kontrolli fil-fruntiera inkwistjoni, il-Kummissjoni Ewropea għandha bżonn 
aktar informazzjoni u kjarifika dwar il-firxa, l-għan, l-adegwatezza, in-neċessità u l-
proporzjonalità tagħhom bħalma huwa meħtieġ għall-miżuri nazzjonali kollha li 
potenzjalment jistgħu jirrestrinġu l-libertajiet fundamentali skont it-TFUE. Għal dak l-għan, 
il-Kummissjoni se tikkuntattja lill-awtoritajiet Rumeni u se żżomm lill-Kumitat għall-
Petizzjonijiet infurmat dwar l-iżviluppi.

4. Risposta tal-Kummissjoni (RIV.), li waslet fis-17 ta’ Frar 2012.

L-awtoritajiet Rumeni rrispondew għall-mistoqsijiet tal-Kummissjoni fis-27 ta’ Ottubru 2011. 
Huma ddikjaraw li bil-għan li tkun skoraġġita u limitata l-possibbiltà ta’ frodi u l-evitar tat-
taxxa, il-Gwardja Finanzjarja tissorvelja l-operazzjonijiet tat-trasport fl-akkwisti intra-
Komunitarji ta' prodotti fi ħdan it-territorju nazzjonali f’żoni li jinsabu lil hinn mill-punti ta’ 
qsim tal-fruntiera. F’dak il-kuntest, il-miżuri jinvolvu li vetturi jitwaqqfu b’mod każwali u 
jittiedħdu d-dettalji tad-dokumenti tat-trasport f’applikazzjoni tas-softwer. Dik l-
informazzjoni, mibgħuta dak il-ħin stess, flimkien mal-analiżi tar-riskju jipprovdu l-bażi għat-
tnedija ta’ operazzjonijiet ta’ kontroll individwali fl-uffiċċji rreġistrati ta’ impriżi involuti fl-
akkwisti ta' prodotti intra-Komunitarji, sabiex jiġu kkontrollati l-obbligi tat-taxxa tagħhom 
lejn il-baġit ġenerali kkonsolidat tal-Istat. 

Il-miżuri ta’ kontroll ta' hawn fuq iseħħu fit-toroq ewlenin li mill-UE jagħtu għar-Rumanija 
(kemm mill-Bulgarija u kemm mill-Ungerija). Huma mmirati primarjament għal vetturi tat-
trasport ta’ aktar minn 20 tunnellata irrispettivament mill-oriġini tal-prodotti li jġorru, jistgħu 
jieħdu sa 5 minuti u jkopru inqas minn 10 % tal-vetturi involuti f’akkwisti intra-Komunitarji.

L-awtoritajiet Rumeni affermaw li l-miżuri ma jaffettwawx il-moviment ħieles tal-prodotti 
peress li t-tul tal-kontroll huwa negliġibbli meta mqabbel mat-tul tal-operazzjoni tat-trasport.

Fir-rigward tal-konfiska tal-prodotti, huwa ddikjarat li dawn il-miżuri jirrappreżentaw bejn 
wieħed u ieħor 0.28 % tal-operazzjonijiet tat-trasport kollha ssorveljati. Tali miżuri huma 
ġġustifikati meta l-prodotti jkunu ntbagħtu lil kumpaniji “li m'għadhomx reġistrati” jew lil 
kumpaniji li jkollhom obbligi li jħallsu taxxa li suppost ilha li tħallset jew li jkunu involuti fi 
frodi u f'evażjoni tat-taxxa.
                                               
1  Il-Kawża 120/78 Rewe-Zentral AG [1979] ECR 649.
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Konklużjoni 

Skont l-informazzjoni li waslet, ir-Rumanija tidher li introduċiet stazzjonijiet ta’ kontroll qrib 
il-punti ta' qsim tal-fruntiera bil-għan li jkun iċċekkjat ċertu perċentwal ta' vetturi involuti 
f'akkwisti intra-Komunitarji. L-għan ta’ miżuri ta' dan it-tip jidher li ġej mill-ħtieġa li jiġu 
miġġielda l-frodi u l-evażjoni tat-taxxa relatati mal-akkwisti intra-Komunitarji tal-prodotti.

Għandu jiġi osservat li skont il-każistika stabbilita tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja (minn issa 
’l quddiem: “il-Qorti”), il-prevenzjoni tal-evażjoni, l-evitar u l-abbuż tat-taxxa potenzjali hija 
objettiv rrikonoxxut u inkoraġġit mid-Direttiva tal-Kunsill 2006/112/KE dwar is-sistema 
komuni ta’ taxxa fuq il-valur miżjud u d-Direttiva tal-Kunsill 2008/118/KE dwar l-
arranġamenti ġenerali għad-dazju tas-sisa.1

Barra minn hekk, minħabba l-eliminazzjoni tal-kontrolli tal-fruntieri bejn l-Istati Membri, it-
tranżazzjonijiet relatati mal-bejgħ intra-Komunitarju tal-prodotti huma soġġetti b'mod speċjali 
għall-frodi u l-evażjoni tat-taxxa2.

Madankollu, fl-eżerċizzju tas-setgħat tagħhom, l-Istati Membri għandhom josservaw il-
prinċipji ġenerali tal-liġi li jiffurmaw parti mill-ordni legali tal-Unjoni Ewropea li jinkludu 
b’mod partikolari l-prinċipju tal-proporzjonalità.

Fir-rigward tal-prinċipju tal-proporzjonalità, il-Qorti diġà qalet li, f’konformità ma’ dak il-
prinċipju, il-miżuri li l-Istati Membri jistgħu jadottaw fl-oqsma li jaqgħu taħt il-liġi tal-UE 
m'għandhomx imorru lil hinn minn kemm ikun meħtieġ biex jintlaħqu l-għanijiet mixtieqa, 
pereżempju biex ikunu żgurati l-impożizzjoni ġusta u l-ġbir tat-taxxa u l-prevenzjoni tal-
evażjoni tat-taxxa3.

Dan il-prinċipju huwa applikabbli, bl-istess mod, fir-rigward tal-impożizzjoni ta’ sanzjonijiet, 
inklużi multi, u miżuri relatati bħall-konfiska tal-prodotti. Il-proporzjonalità ta’ multa 
għandha tkun imkejla skont iċ-ċirkostanzi tal-każ (is-serjetà u l-frekwenza tar-reat, eċċ.).

Il-Kummissjoni fil-fatt iltaqgħet diversi drabi mal-awtoritajiet Rumeni bil-għan li jkunu 
diskussi miżuri possibbli sabiex tiżdied l-effiċjenza ta’ miżuri kontra l-frodi u l-evażjoni tat-
taxxa fil-qasam tal-bejgħ intra-Komunitarju tal-prodotti.

Il-Kummissjoni, għalhekk, hija konxja mill-frekwenza tal-frodi u l-evażjoni tat-taxxa relatati 
ma' tali akkwisti fir-Rumanija. F’dak l-isfond, miżuri ta’ kontroll bħal dawk deskritti hawn 
fuq, li jinvolvu 10 % tat-traffiku intra-Komunitarju b’tul ta’ madwar 5 minuti ma jistgħux 
jitqiesu sproporzjonati mal-għanijiet mixtieqa. L-istess konklużjoni tgħodd għal miżuri bħall-
konfiska tal-prodotti. 

Abbażi ta' dan ta' hawn fuq, l-ebda ksur tal-liġi tal-UE ma jista' jiġi stabbilit f'dan il-każ.

                                               
1 Is-sentenza tal-Qorti tas-7 ta' Diċembru 2010 fil-Kawża 285/09, R, il-paragrafu 36.
2 Is-sentenza tal-Qorti tas-27 ta' Settembru 2007 fil-Kawża C-409/04, Teleos PLC u oħrajn, 
paragrafu 44.

3 Is-sentenza tal-Qorti tas-7 ta' Diċembru 2010 fil-Kawża C-285/09, R, il-paragrafu 45.


