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Suġġett:

- Petizzjoni 470/2001 imressqa minn Andrew Watson (Ingliż), dwar vjaġġi ta’ xiri lejn 
il-kontinent u l-imġiba ta’ l-awtoritajiet Ingliżi tad-dwana u tad-dazju

- Petizzjoni 813/2001 imressqa minn Michael Newton (Ingliż), dwar vjaġġi ta’ xiri lejn 
il-kontinent u l-imġiba ta’ l-awtoritajiet Ingliżi tad-dwana u tad-dazju

- Petizzjoni 846/2001 imressqa minn Patricia Joyce Gray (Ingliża), dwar l-
ispezzjonijiet tad-dwana Ingliża

- Petizzjoni 921/2001 imressqa minn Bill Kristofferson (Ingliż), dwar vjaġġi ta’ xiri 
lejn il-kontinent u l-imġiba ta’ l-awtoritajiet Ingliżi tad-dwana u tad-dazju

- Petizzjoni 957/2001 imressqa minn David Williams (Ingliż), dwar vjaġġi ta’ xiri lejn 
il-kontinent u l-abolizzjoni tal-bejgħ eżenti mill-ħlas tad-dwana

- Petizzjoni 961/2001 imressqa minn Johnson Adedeji Ibitola (Ingliż), dwar vjaġġi ta’ 
xiri lejn il-kontinent għax-xiri ta’ alkoħol u sigarretti, u l-imġiba ta’ l-awtoritajiet 
Ingliżi tad-dwana u tad-dazju

- Petizzjoni 139/2002 imressqa minn Brian Jones (Ingliż), dwar ir-regolamenti tad-
dwana u tad-dazju fuq it-tabakk u l-alkoħol fl-ivvjaġġar bejn l-Istati Membri
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- Petizzjoni 577/2002 imressqa minn Phillips Cath (Ingliża), dwar il-konfiska tal-
karozza tagħha mill-uffiċjali tad-dwana f’Dover fuq suspett ta’ kuntrabandu tat-
tabakk

- Petizzjoni 915/2002 imressqa minn Graham Bathurst (Ingliż), dwar il-moviment 
ħieles ta’ oġġetti – Direttiva UE 92/12/EEC

- Petizzjoni 1118/2002 imressqa mis-Sinjura Kelly Hughes (Ingliża), dwar il-qbid ta’ 
oġġetti importati mill-Ewropa

1. Sommarju tal-petizzjoni

Petizzjoni 470/2001
Dak li ressaq il-petizzjoni jiddikjara li ħafna ċittadini Ingliżi qed jitwaqqfu u jiġu mfittxa meta 
jerġgħu lura lejn l-Ingilterra wara vjaġġi ta’ xiri b’mod partikulari fi Franza u fil-Belġju. 
Huwa jilmenta dwar id-diffikultajiet sabiex jikkonvinċi lill-awtoritajiet li l-kwantitajiet ta’ 
alkoħol u sigarretti mixtrija bi prezz orħos huma għall- konsum personali. Dak li ressaq il-
petizzjoni hu ta’ l-opinjoni li ċittadini Ingliżi għandhom jitħallew jivvjaġġaw mingħajr xkiel 
lejn Stati Membri oħra bla ma jħossuhom intimidati minn uffiċjali tad-dwana żelużi żżejjed 
meta jerġgħu lura lejn il-Gran Brittanja.

Petizzjoni 813/2001
Dak li ressaq il-petizzjoni jiddikjara li hu ta’ spiss jivvjaġġa lejn Franza għal ġurnata waħda 
biss sabiex jixtri xi prodotti bi prezz orħos. Huwa jilmenta li l-awtoritajiet tad-dwana kull 
darba qed iwaqqfuh u jfittxulu huwa u sejjer lura lejn ir-Renju Unit fuq raġunijiet ta’ suspett li 
qed jieħu miegħu ammont ta’ sigaretti akbar milli tippermetti l-liġi. 

Petizzjoni 846/2001
Dik li ressqet il-petizzjoni turi kif hi u r-raġel tagħha twaqqfu mill-awtoritajiet tad-dwana 
Ingliża wara vjaġġ ta’ xiri lejn Franza u l-Belġju. L-uffiċjali tad-dwana fittxew fil-karozza ta’ 
dik li ressqet il-petizzjoni u kkonfiskaw kwantità kbira ta’ tabakk, sigarretti u birra. 
Sussegwentement, oġġetti li fuqhom irid jitħallas id-dazju li dik li ressqet il-petizzjoni ssostni 
li kienu għall-użu personali tagħha, kienu nstabu fid-dar tagħha u ġew ikkonfiskati. Minħabba 
l-vjaġġi numerużi lejn il-kontinent Ewropew ta’ min ressaq il-petizzjoni, l-awtoritajiet tad-
dwana kkonfiskaw ukoll il-karozza tagħha. Minn dak iż-żmien ’l hawn kienu assigurawha li 
jerġgħu jagħtuhielha lura.

Petizzjoni 921/2001
Dak li ressaq il-petizzjoni jilmenta li huwa u sejjer lura lejn ir-Renju Unit minn vjaġġ ta’ xiri 
fi Franza, huwa twaqqaf u t-tabakk u s-sigarretti li kien xtara ġew ikkonfiskati mill-
awtoritajiet tad-dwana. Barra minn hekk, ħatfulu wkoll il-karozza tiegħu. Peress li huwa 
sewwieq tat-taksi, huwa jsostni li ma jistax jaħdem għal bosta xhur sakemm jagħtuhielu lura. 
Hu ta’ l-opinjoni li din l-azzjoni kisret id-drittijiet tiegħu.

Petizzjoni 957/2001
Dak li ressaq il-petizzjoni jilmenta dwar it-tfittxijiet li saru mill-awtoritajiet Ingliżi  tad-dwana 
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u tad-dazju fuq passiġġieri tal-vapur li jaqsam il-fliegu Ingliż huma u sejrin lura lejn ir-Renju 
Unit, u li ħafna minnhom kienu xtraw alkoħol u tabakk bi prezzijiet orħos mill-kontinent. F’xi 
każijiet, vetturi privati jinħatfu waqt li s-sidien jiġu mħarrkin talli qabżu l-limitu li tippermetti 
l-liġi għall-importazzjoni ta’ oġġetti bħal dawk. Dak li ressaq il-petizzjoni jikkritika l-prezz 
għoli tal-fjuwil, l-alkolħol u s-sigaretti ġewwa r-Renju Unit. Huwa jargumenta li l-abolizzjoni 
tal-bejgħ eżenti mill-ħlas tad-dazju fuq il-vapuri li jaqsmu l-fliegu Ingliż għolliet b’mod 
drammatiku l-ispiża ta’ l-ivjaġġar biex taqsam il-fliegu Ingliż u skoraġġiet ħafna nies milli 
jmorru għal btala.  

Petizzjoni 961/2001
Dak li ressaq il-petizzjoni jispjega li kien ivvjaġġa lejn Franza sabiex jixtri kwantitajiet kbar 
ta’ birra għall-festa ta’ għeluq it-18-il sena ta’ bintu. Huwa jiddikjara li hu u ġej lura, twaqqaf 
mill-awtoritajiet Ingliżi tad-dwana u tad-dazju f’Calais u dawn għamlu tfittxija b’reqqa kbira 
fil-vettura tiegħu. Huwa ma rnexxilux jikkonvinċi lill-uffiċjal tad-dwana li l-birra kienet 
għall-konsum personali tiegħu, u għalhekk ħatfulu l-karozza tiegħu u kellu jara kif jerġa’ lura 
lejn ir-Renju Unit flimkien mat-tifla tiegħu ta’ 9 snin. Dak li ressaq il-petizzjoni jilmenta li, 
wara sitt ġimgħat, għadhom ma tawhx lura l-karozza tiegħu. Peress li huwa sewwieq ta’ mini-
cab, huwa jsostni li ma jistax jaqla’ l-għajxien ta’ kuljum. Hu ta’ l-opinjoni li din l-azzjoni 
min-naħa ta’ l-awtoritajiet tad-dwana u tad-dazju hija esaġerata għall-vjolazzjoni allegata 
tiegħu ta’ dazju fuq oġġetti importati.  

Petizzjoni 139/2002
Dak li ressaq il-petizzjoni jqajjem numru ta’ mistoqsijiet dwar l-attivitajiet ta’ l-uffiċjali tad-
Dwana u tad-Dazju kif ukoll il-konfiska kapriċċuża ta’ prodotti mixtrija fi Stati Membri oħra 
ta’ l-UE għall-konsum personali.  

Petizzjoni 577/2002
Dik li ressqet il-petizzjoni tidika kif hi, flimkien ma’ tnejn minn sħabha, twaqqfu f’karozza ta’ 
missierha f’Dover minn uffiċjali tad-dwana għal raġunijiet ta’ pussess ta’ kwantità ta’ tabakk 
mixtrija matul il-vjaġġ tagħhom ġewwa l-Belġju, għax skond l-uffiċjali tad-dwana, qabżet l-
ammont massimu legali għal użu personali. Finalment, il-merkanzija u l-karozza kienu 
kkonfiskati u qatt ma ġew irritornati lill-proprjetarji li għalkemm appellaw billi mxew skond 
il-proċeduri xierqa u legali ma kellhom l-ebda suċċess. Dik li ressqet il-petizzjoni qed tfittex l-
għajnuna sabiex tiddefendi d-drittijiet tagħha bħala ċittadina Ewropea. 

Petizzjoni 915/2002
Dak li ressaq il-petizzjoni jikteb kif l-awtoritajiet tad-Dwana u tad-Dazju kkonfiskawlu 
ripetutament is-sigarretti huwa u jirritorna minn btala. Huwa jgħid li kien ingħata 
informazzjoni żbaljata mill-awtoritajiet, meta staqsiehom kemm sigarretti seta’ jieħu miegħu 
lura. Huwa jikteb li tawh x’jifhem li seta’ jivvjaġġa minn Stat għal ieħor u jixtri prodotti 
għall-użu personali tiegħu. Dak li ressaq il-petizzjoni jaħseb li l-Gvern Ingliż irid jiskuraġġih 
milli jeżerċita d-dirittijiet tiegħu bħala ċittadin Ewropew, permezz tal-ġbir eżorbitanti ta’ 
taxxi.

Petizzjoni 1118/2002
Dik li ressqet il-petizzjoni tilmenta dwar id-dwana Ingliża. Hija tikteb li jekk bniedem jerġa’ 
lura lejn ir-Renju Unit minn Franza bis-sigarretti, is-servizzi tad-dwana għandhom mnejn 
jaħtfulu l-prodotti u l-vettura. Hija qed titlob li tiftaħ kawża kontra l-gvern tar-Renju Unit. 
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2. Ammissibilità

Petizzjoni 470/2001 Iddikjarata ammissibbli fit-8 ta’ Novembru 2001
Petizzjoni 813/2001 Iddikjarata ammissibbli fit-28 ta’ Jannar 2002
Petizzjoni 846/2001 Iddikjarata ammissibbli fil-11 ta’ Frar 2002. 
Petizzjoni 921/2001 Iddikjarata ammissibbli fil-15 ta’ Frar 2002.
Petizzjoni 957/2001 Iddikjarata ammissibbli fil-25 ta’ Marzu 2002.
Petizzjoni 961/2001 Iddikjarata ammissibbli fil-25 ta’ Marzu 2002.
Petizzjoni 139/2002 Iddikjarata ammissibbli fis-6 ta’ Settembru 2002.
Petizzjoni 577/2002 Iddikjarata ammissibbli fl-4 ta’ Frar 2003
Petizzjoni 915/2002 Iddikjarata ammissibbli fil-21 ta’ Marzu 2003
Petizzjoni 1118/2002 Iddikjarata ammissibbli fil-15 ta’ Mejju 2003. 
Informazzjoni mitluba mill-Kummissjoni taħt ir-Regolament 192(4).

3. Tweġiba mill-Kummissjoni, li waslet nhar it-13 ta’ Marzu 2003

a. Kuntest u suġġett ta’ l-avviż

Il-petizzjonijiet ta’ hawn fuq kollha kemm huma jikkonċernaw is-sanzjonijiet imposti mill-
awtoritajiet Ingliżi fuq individwi li nqabdu fil-proċess ta’ trasport ta’ prodotti ta’ l-alkolħol u 
tat-tabakk lejn Stati Membri oħra li għandhom regoli tas-suq intern  normali. Din il-kwistjoni 
hija wkoll suġġetta għal ksur ta’ proċeduri  taħt Artikolu 226 tat-Trattat tal-KE (Nru. 
2001/4138). Il-Petizzjoni Nru. 846/2001 ġiet ikkunsidrata matul il-laqgħa tal-Kumitat għall-
Petizzjonijiet fl-20 ta’ Ġunju 2002.

L-għan ta’ dan l-avviż huwa sabiex jinforma lill-Parlament dwar l-istat milħuq mill-proċedura 
ta’ ksur 2001/4138 ħalli l-Kumitat għall-Petizzjonijiet ikun jista’, sa fejn jidhirlu li hu 
neċessarju, jikkunsidra dan meta jittratta l-petizzjonijiet. 

b. Stadju ta’ fejn waslu l-proċeduri fuq ksur ta’ regoli

Wara li ntlaqgħu l-ilmenti dwar sitwazzjonijiet simili għal dawk deskritti minn dawk li ressqu 
l-petizzjoni, il-Kummissjoni bdiet proċeduri taħt Artioklu 226 tat-Trattat tal-KE billi bagħtet
ittra ta’ avviż formali, biex tgħarraf lir-Renju Unit fit-23 ta’ Ottubru 2001. L-awtoritajiet tar-
Renju Unit wieġbu fid-19 ta’ Diċembru 2001. 

Wara li kkunsidrat bir-reqqa l-osservazzjonijiet mill-awtoritajiet Ingliżi u kisbet xi 
informazzjoni oħra matul l-investigazzjoni, il-Kummissjoni ħasset il-ħtieġa li titlob lir-Renju 
Unit għal aktar kjarifika. Intbagħtet ittra oħra ta’ avviż formali nnotifikata  lir-Renju Unit fit-
23 ta’ Settembru 2002. Il-kummenti mill-awtoritajiet Ingliżi waslu fis-26 ta’ Novembru 2002.

Is-servizzi tal-Kummissjoni osservaw bir-reqqa l-informazzjoni mill-kwerelanti, flimkien ma’ 
l-osservazzjonijiet mill-awtoritajiet Ingliżi u informazzjoni minn sorsi oħra kif ukoll l-
iżviluppi fil-kors tal-proċeduri (inklużi għadd ta’ deċiżjonijiet min-naħa tal-qrati Ingliżi).

Is-servizzi tal-Kummissjoni għadhom ma temmewx l-investigazzjonijiet tagħhom u għalhekk 
il-Kummissjoni għadha ma ġibdet l-ebda konklużjoni finali dwar il-possibbiltà ta’ ksur tal-liġi 
tal-Komunità.
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c. Konklużjoni

Il-qagħda adottata mill-Kummissjoni dwar dawn il-petizzjonijiet sa tiddependi mill-
konklużjonijiet li tiġbed matul il-proċeduri ta’ ksur u bħalissa ma tinsabx f’pożizzjoni li 
tagħmel xi osservazzjonijiet barra dawk magħmula qabel il-laqgħa tal-Kumitat għall-
Petizzjonijiet fl-20 ta’ Ġunju 2002. 

Il-Kummissjoni sa tinforma lill-Parlament mill-aktar fis bil-konklużjonijiet, li tittama li ma 
ddumx ma tilħaq, dwar il-proċedura ta’ ksur 2001/4138, flimkien ma’ xi osservazzjonijiet 
relevanti li jkunu jikkonċernaw il-petizzjonijiet.

4. Tweġiba kumplimentari mill-Kummissjoni, li waslet nhar it-18 ta’ Awwissu 2005

Aġġornament tal-proċeduri ta’ ksur dwar il-problemi mqajma fil-petizzjonijiet.

Il-petizzjonijiet imsemmija fir-referenza jikkonċernaw il-‘policies’ ta’ l-amministrazzjoni tad-
dazju u tas-sisa tar-Renju Unit lejn individwi privati li jidħu ir-Renju Unit b’oġġetti suġġetti 
għad-dazju tad-dwana (xorb alkoħoliku u tabakk) li jkunu nxtraw u tħallas id-dazju fuqhom, fi 
Stati Membri oħra. Taħt il-liġi tal-Komunità (Direttiva 92/12 KEE), individwi privati jistgħu 
jakkwistaw kull kwantità ta’ oġġetti li fuqhom ikun tħallas id-dazju fi Stat Membru u jdaħħlu
dawn l-oġġetti fi Stat Membru ieħor mingħajr ebda formalitajiet u mingħajr ma jkunu jridu 
jerġgħu jħallsu d-dazji tad-dwana fit-tieni stat, bil-kondizzjoni li l-oġġetti jkunu maħsubin 
strettament għall-użu ta’ l-individwi (li tfisser li l-oġġetti jridu jkunu maħsubin għall-konsum 
tal-possessur innifsu jew biex ikunu mogħtija bħala rigali mingħajr tpattija). Jekk min-naħa l-
oħra, oġġetti bħal dawn ikunu miżmuma għal għanijiet oħra minn dak ta’ “użu personali”, fit-
tieni Stat Membru jridu jerġgħu jitħallsu d-dazji tad-dwana. 

Dawk li ressqu il-petizzjoni bażikament jallegaw li d-dipartiment tad-Dazju u s-Sisa tar-Renju 
Unit, qed japplika kontrolli u pieni eċċessivi kontra dawk li huma jaħsbu li qed iżommu 
oġġetti li fuqhom irid jitħallas id-dazju mixtrija fi Stati Membri oħra għal għanijiet oħra u 
mhux għall-użu personali tagħhom, qed jiskoraġġixxu lir-residenti tar-Renju Unit milli jmorru 
jixtru fi Stati Membri oħra u b’hekk iċaħħduhom mil-libertajiet tas-Suq Intern.  

Il-ħafna lmenti li tressqu u li jallegaw problemi simili għal dawk imqajma minn dawk li 
ressqu l-petizzjoni, il-Kummissjoni tat bidu għal proċeduri ta’ ksur taħt Artikolu 226 KE. 
Wara inkjesti bir-reqqa, il-Kummissjoni waslet għall-konklużjoni li r-reġim tas-sanzjonijiet 
tar-Renju Unit huwa wieħed sproporzjonat (u konsegwentement kontra l-prinċipji tal-liġi tal-
Komunità) f’xi każi partikolari. Il-Kummissjoni temmen li l-qbid sistematiku ta’ l-oġġetti 
msemmijin u li fuqhom irid jitħallas id-dazju (u, fejn ukoll tal-vettura wżata għat-trasport ta’ 
l-oġġetti) huwa sanzjoni sproporzjonata f’sitwazzjonijiet fejn l-oġġetti, filwaqt li jinżammu 
għal għanijiet oħra mill-“użu personali” tal-possessur hekk kif imfisser hawn fuq u li 
għalhekk jistgħu jeħlu d-dazji tad-dwana fir-Renju Unit, madankollu m’humiex miżmuma 
għal għanijiet ta’ profitt u fejn ma hemmx ċirkustanzi aggravanti oħra .   

Konsegwentement, fis-7 ta’ Lulju 2004 il-Kummissjoni ddeċidiet li tagħti opinjoni ġusta lir-
Renju Unit u fl-20 ta’ Ottubru tirreferi l-każ lill-Qorti tal-Ġustizzja.
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Dan l-aħħar ir-Renju Unit wera b’mod ċar rieda sabiex ifittex soluzzjoni ħalli jiġi evitat li l-
każ imur quddiem l-ECJ. Il-Kummissjoni ilha tiddiskuti ma’ l-awtoritajiet tar-Renju Unit 
dwar il-proposti tagħhom u ddeċidiet li tħalli ftit taż-żmien sabiex tara jekk ir-Renju Unit 
toħroġx b’xi proposta sodisfaċenti.    

5. Tweġiba kumplimentari mill-Kummissjoni, li waslet nhar il-25 ta’ Jannar 2007

Wara din id-deċiżjoni l-awtoritajiet tar-Renju Unit ressqu xi proposti sabiex ibiddlu l-politika 
tagħhom u l-Kummissjoni ikkunsidratahom. U mis-26 ta’ Marzu tas-sena 2006 ir-Renju Unit 
implimenta l-bidliet meħtieġa li għamluha ħaġa possibbli għall-Kummissjoni tagħlaq il-
proċedura ta’ ksur.

Minħabba  l-fatt li din kienet kwistjoni kumplessa tkun ħaġa utli li jitwaqqfu r- regoli 
relevanti tal-liġi tal-KE, il-kwistjonijiet imqajma ma’ l-awtoritajiet tar-Renju Unit fil-kors tal-
proċeduri u fl-aħħar il-miżuri li ttieħdu mir-Renju Unit sabiex jintemm it-tħassib kbir tal-
Kummissjoni.

Ir-regoli tal-KE:
Sabiex wieħed jiffaċilita l-moviment ħieles tat-tabakk u x-xorb alkoħoliku – oġġetti b’taxxa 
qawwija fil-biċċa l-kbira ta’ l-Istati Membri u għalhekk huma esposti b’mod partikulari għall-
frodi – l-Istati Membri qablu fuq regoli komuni preskritti fil-leġiżlazzjoni tal-Komunità 
(b’mod partikolari fid-Direttiva 92/12/KEE). Din is-sistema hija mibnija fuq il-prinċipju li 
dawn l-oġġetti għandhom ikunu ntaxxati fl- Istat li fih maħsuba li jiġu kkunsmati.
Issir eċċezzjoni għat-tabakk u l-alkoħol akkwistati minn persuni privati għall-użu personali 
tagħhom (jiġifieri l-oġġetti għandhom jiġu kkonsmati mix-xerrej innifsu jew offruti minnu lil 
terzi persuni mingħajr ma jirċievi xejn lura), bil-kondizzjoni li x-xerrej innifsu jittrasporta 
wkoll l-oġġetti.

F’dawn is-sitwazzjonijiet, Artikolu 8 tad-Direttiva 92/12/KEE jipprovdi li d-dazji tad-dwana 
jridu jitħallsu fl-Istat Membru fejn tkun saret ix-xirja. L-ebda dazju jew taxxa oħra m’huma 
dovuti fl-Istati Membri ’l fejn jiġu ttrasportati l-oġġetti. M’hemmx bżonn li jsiru 
dikjarazzjonijiet jew formalitajiet oħra. B’mod partikulari, m’hemmx limitu għall-kwantità ta’ 
oġġetti li jistgħu jinxtraw u jiġu ttrasportati b’dan il-mod, ovvjament bil-kondizzjoni li l-
oġġetti kollha huma maħsuba biss għall-“użu personali” tax-xerrej1. Madankollu, jekk l-
oġġetti jinżammu għal użu ieħor li mhux “użu personali” tax-xerrej, iridu jitħallsu d-dazji tad-
dwana fl-Istat Membru ta’ fejn jitwasslu.

Minħabba din id-differenza bejn oġġetti miżmuma għal “użu personali” u oġġetti miżmuma 
għal għanijiet oħra, l-awtoritajiet ta’ l-Istati Membri jridu xi drabi jistabbilixxu jekk oġġetti 
speċifiċi humiex tassew miżmuma għal “użu personali” jew jekk l-għan tal-possessur huwiex 
fil-fatt differenti. Il-provvedimenti tad-Direttiva 92/12/KEE jesiġu li l-awtoritajiet jagħmlu 
din l-evalwazzjoni fid-dawl taċ-ċirkostanzi relevanti kollha tal-każ partikolari. Madankollu, u 
b’mod partikolari, jistgħu ma jibbażawx is-sejbiet tagħhom fuq il-kwantità biss tal-oġġetti.   

Madankollu jistgħu jqisu l-kwantità bħala waħda mid-diversi aspetti fl-evalwazzjoni totali. 
                                               
1 Madankollu ta’ min jinnota li hemm limiti li japplikaw għat-tabakk mixtri f’xi wħud mill-Istati Membri ġodda 
(ir-Repubblika Ċeka, l-Estonja, l-Ungerija, il-Latvja, il-Litwanja, il-Polonja, l-iSlovenja, u l-iSlovakja). Għal 
dettalji dwar ir-regoli applikabbli fir-Renju Unit, ara www.hmcr.gov.uk.
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B’dan il-mod, ir-regoli tal-Komunità (Artikolu 9.2 tad-Direttiva 92/12/KEE) jippermettu lill-
Istati Membri biex japplikaw ċerti livelli ta’ referenza: jekk l-oġġetti miżmuma jaqbżu dawn 
il-livelli, dawn għandhom mnejn ikunu kkunsidrati bħala ħjiel li l-oġġetti m’humiex għal “użu 
personali” ġenwin. Min-naħa l-oħra, jekk l-oġġetti jaqgħu taħt dawn il-livelli, għandu mnejn 
jiġi applikat il-maqlub. Ir-Renju Unit jagħmel użu minn livelli indikattivi bħal dawn. Hija l-
fehma tagħna li l-livelli li qed jiġu applikati bħalissa huma eż. 3200 sigarrett, 3 kilo tabakk, 
110 litri birra u 90 litru nbid. 

Jekk tinsab persuna li qed iżżomm oġġetti għal għan ieħor mill-użu personali tagħha u ma 
tkunx imxiet mal-proċeduri għall-konsenji “kummerċjali” kif stabbiliti fir-regoli tal-KE, l-
Istat Membru għandu d-dritt jimponi sanzjonijiet kontra movimenti rregolari bħal dawn. 
Għaldaqstant, bħala konsegwenza, il-prinċipju ġenerali li hemm fil-liġi tal-Komunità jitlob li 
sanzjoni bħal din trid tkun proporzjonata, fi kliem ieħor jeħtieġ tkun waħda neċessarja u li ma 
tmurx lil hemm aktar milli meħtieġ sabiex tikseb il-għan tagħha (li f’dan il-każ trid tassigura 
l-osservanza tar-regoli tat-taxxa).  

Il-kwistjonijiet imqajma mar-Renju Unit:
Fuq il-bażi ta’ l-informazzjoni pprovduta fl-ilmenti, il-Kummissjoni fil-bidu identifikat tliet 
problemi potenzjali fil-liġi tal-KE li fuqhom talbet l-osservazzjonijiet tar-Renju Unir 
dwarhom:
- L-applikazzjoni tal-kwantitajiet ta’ referenza. Uħud mill-ilmenti ssuġġerew li dawn il-

livelli indikattivi kienu fil-fatt applikati bħala kważi-limiti.
- Kontrolli fuq il-passiġġieri. Uħud mill-ilmenti ssuġġerew li l-awtoritajiet tar-Renju Unir 

kienu l-ħin kollu qed jagħmlu kontrolli tad-dwana fuq passiġġieri deħlin ir-Renju Unit 
minn Stati Membri oħra għal l-ebda raġuni oħra ħlief biex jaqsmu l-fruntiera.

- Fl-aħħar, mill-ilmenti deher li f’każi ta’ “movimenti rregolari” ta’ tabakk u alkoħol l-
awtoritajiet tar-Renju Unit kienu jaħtfu b’mod sistematiku l-oġġetti bħala li kienu jistgħu 
jinqabdu. Bl-istess mod, kull vettura li ntużat biex iġġorr l-oġġetti kienet tinħataf, 
mingħajr ma jingħata kas tal-valur ta’ l-oġġetti u d-dħul ta’ finanzi nvolut. Dan qajjem 
tħassib dwar il-proporzjonalità tas-sanzjonijiet applikati.

Il-proċedura:
Il-Kummissjoni ssottomettiet dan it-tħassib lir-Renju Unit u talbet biex tagħmel l-
osservazzjonijiet permezz ta’ ittri ta’ avviż formali kif inhuma magħrufin. B’mod parallel ma’ 
dan it-tpartit ta’ fehmiet, saru ċerti emendi fil-‘policies’ tar-Renju Unit dwar il-kwistjoni:
L-istħarriġ tagħna wassal għal dawn il-konklużjonijiet:

Il-kwantitajiet ta’ referenza: F’dak li jikkonċerna l-applikazzjoni tal-livelli indikattivi ta’ l-
oggetti, saru xi emendi fl-istatut relevanti tar- Renju Unit mill-ftuħ tal-proċedura ’l hawn. 
Dawn l-emendi għamluha ċara li l-kwantità ta’ oġġetti m’hija xejn ħlief kriterju wieħed fost 
oħrajn li għandhom jiġu kkunsidrati ladarba jiġi stabbilit l-għan għalfejn qed jinżammu l-
oġġetti. Dan jikkorrispondi mal-kundizzjonijiet tad-Direttivi tal-Komunità. L-istharriġ ma 
wassalx għall-konklużjoni li l-prattika ġenerali ta’ l-awtoritajiet tar- Renju Unit hija għal 
kollox differenti minn dan il-prinċipju.

Kontrolli fuq passiġġieri: Dwar waqfien u tfittxija fuq persuni deħlin ir- Renju Unit, ninsabu 
sodisfatti li taħt il-liġi tar- Renju Unit, l-awtoritajiet għandhom is-setgħa li jwaqqfu u jfittxu lil 
din il-persuna meta hemm biss raġunijiet tajba għax wieħed għandu jissuspetta xi rregolarità, 
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eż. moviment irregolari ta’ oġġetti li jistgħu jeħlu d-dazju tad-dwana fir- Renju Unit. Din il-
ħtieġa, fil-kors tal-proċeduri, kienet ġiet ikkonfermata mill-qrati tar- Renju Unit. L-istħarriġ 
ma weriex evidenza li l-ħtieġa għal “raġunijiet tajba” m’hijiex miżmuma fil-prattika. 
Konsegwentement, ma ġewx stabbiliti ksur tal-liġi tal-Komunità dwar dawn iż-żewġ punti.  

Madankollu, dwar il-punt fuq il-politika tal-proporzjonalità tas-sanzjonijiet, il-Kummissjoni 
nnotat li kienet il-politika tar- Renju Unit li jinħataf dak li jista’ jinqabad mhux biss l-oġġetti 
involuti f’moviment irregolari ta’ alkolħol u tabakk, iżda wkoll kull vettura wżata sabiex jiġu 
ttrasportati l-oġġetti. Dawn is-sanzjonijiet kienu applikati b’mod sistematiku u mingħajr ma 
ngħata kas tal-valur ta’ l-oġġetti, id-dħul ta’ finanzi involuti jew ċirkostanzi oħra tal-każ 
individwali (ħlief għal raġunijiet umanitarji).  

Il-Kummissjoni kienet tal-fehma li għalkemm dawn is-sanzjonijiet setgħu jkunu xierqa f’każi 
ġenwini ta’ frodi għal profitti, dawn marru lil hemm minn kemm kien meħtieġ f’ċerti każi, 
jiġifieri f’każi ta’ movimenti rregolari mingħajr motiv ta’ tħabrik għal profitt (u mingħajr l-
ebda ċirkustanza aggravanti bħal offiżi ripetuti jew għaqda kriminali ċara).
Wara diskussjoni komprensiva, il-Kummissjoni ħarġet l’hekk imsejħa opinjoni ġusta, li titlob 
b’mod formali lir- Renju Unit sabiex tiġi emendata l-politika tas-sanzjonijiet  b’relazzjoni 
mal-kategorija ta’ każijiet identifikati hawn fuq. Peress li r- Renju Unit ma qagħditx għal dan, 
il-Kummissjoni ddeċidiet li tirreferi l-kwistjoni lill-Qorti tal-Ġustizzja tal-KE sabiex tasal 
għal deċiżjoni.

Wara din id-deċiżjoni, ir- Renju Unit ressaq ċerti proposti sabiex temenda l-politika tas-
sanzjonijiet tagħha maħsuba biex jindirizzaw it-tħassib tal-Kummissjoni. Meta tqis li 
osservanza volontarja hija aktar mixtieqa minn litigazzjoni fit-tul, il-Kummissjoni qablet li 
tikkunsidra dawn il-proposti.  

Taħt il-politika emendata, ir- Renju Unit mhux sa jaħtaf aktar b’mod sistematiku dawk l-
oġġetti u karozzi ta’ persuni li jistgħu jinqabdu jġorru oġġetti suġġetti għad-dazju għal 
għanijiet oħra mill-użu personali tagħhom. Minflok, għal movimenti rregolari li jinqabdu 
għall-ewwel darba mingħajr ċirkustanzi aggravanti, il-possessur sa jkollu l-għażla li jżomm l-
oġġetti tiegħu kontra l-ħlas tad-dazju flimkien ma’ piena. Fejn tintuża karozza biex iġġorr l-
oġġetti f’każijiet bħal dawn mhux sa tinħataf iżda normalment is-sid ser  ikun imwissi li 
għandha mnejn tinħataf jekk il-każ jerġa’ jseħħ.   

Din il-politika emendata, li bħalissa qed tiġi applikata, telimina l-element ta’ sproporzjonalità 
identifikat qabel b’relazzjoni għal offiżi minuri. Il-politika emendata qed timxi skond l-
opinjoni ġusta tal-Kummissjoni. Konsegwentement, m’hemmx aktar il-ħtieġa li din il-
kwistjoni tmur quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja u għalhekk ingħalqu l-proċeduri.

6. Tweġiba kumplimentari mill-Kummissjoni, li waslet nhar il-21 ta’ Settembru 2007.

Sfond

Il-petizzjonijiet imsemmija fir-referenza jikkonċernaw il-linji politiċi ta’ l-amministrazzjoni 
tad-dazju u tas-sisa tar-Renju Unit lejn individwi privati li jidħlu fir-Renju Unit b’oġġetti 
soġġetti għad-dazju tad-dwana (xorb alkoħoliku u tabakk) li jkunu nxtraw u tħallas id-dazju 
fuqhom, fi Stati Membri oħrajn. Dawn il-petizzjonijiet kollha jikkonċernaw sitwazzjonijiet li 
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seħħew qabel l-1 ta’ April 2006 u li nżammu miftuħa mill-Kumitat għall-Petizzjonijiet. Il-
petizzjonanti jallegaw essenzjalment li l-amministrazzjonijiet tad-Dazju u tas-Sisa tar-Renju 
Unit, bl-applikazzjoni ta’ kontrolli u penali eċċessivi kontra dawk li huwa mifhum li 
għandhom oġġetti bid-dazju akkwistati fi Stati Membri oħrajn għal għanijiet differenti milli 
għall-użu personali tagħhom, qegħdin jiskoraġġixxu lir-residenti tar-Renju Unit milli jagħmlu 
x-xiri tagħhom fi Stati Membri oħrajn u b’hekk qegħdin iċaħħduhom il-libertajiet tas-Suq 
Intern.

Konsiderazzjonijiet ġenerali rigward proċeduri ta’ ksur, l-irwol ta’ l-istituzzjonijiet 
Komunitarji u l-Qrati nazzjonali 

L-irwol tal-Kummissjoni bħala 'gwardjana tat-trattati' jikkonsisti filli tassigura li l-prattika jew 
leġiżlazzjoni nazzjonali tikkonforma mal-liġi tal-Komunità. 

Għaldaqstant, il-Kummissjoni tista’ tibda proċedura ta’ ksur kontra Stat Membru sabiex 
tassigura t-tali konformità. Għandu jiġi innotat li huma biss il-Kummissjoni u l-Istat Membru 
partikolari li għandhom jitqiesu bħala partijiet f’din il-proċedura, għall-esklużjoni għalhekk 
tal-persuna partikolari li tħallas it-taxxa. 

L-Artikolu 226 tat-Trattat tal-KE jgħid:

'Jekk il-Kummissjoni jidhrilha li Stat Membru naqas milli jissodisfa obbligu skond dan 
it-Trattat, hija għandha tibgħat opinjoni raġunata dwar il-kwistjoni wara li tkun tat lill-
Istat konċernat l-opportunità li jissottometti l-osservazzjonijiet tiegħu.
Jekk l-Istat konċernat ma jikkonformax ma’ l-opinjoni fi żmien il-perjodu stipulat mill-
Kummissjoni, din ta’ l-aħħar tista’ tressaq il-kwistjoni quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja.'

Jekk dan jirnexxi, proċedura ta’ l-Artikolu 226 ser tikkonkludi b’deċiżjoni mill-Qorti 
Ewropea tal-Ġustizzja li l-Istat Membru jkun naqas milli jissodisfa wieħed jew aktar mill-
obbligi tiegħu skond it-Trattat tal-KE (inkluż id-dmir li joqgħod għal-leġiżlazzjoni tal-KE, per 
eżempju d-Direttiva 92/12/KEE).

Madankollu, tali deċiżjoni ma tirrisolvix każijiet individwali. Għalhekk, kwalunkwe klejm 
individwali għal ħsarat ikollha tinġieb minn dawk li jressqu l-ilmenti quddiem il-qrati 
nazzjonali, li min-naħa tagħhom jevalwaw iċ-ċirkostanzi fattwali ta’ kull każ. F’dan ir-
rigward, l-individwi jkunu jistgħu jindirizzaw ukoll lill-ombudsman nazzjonali biex 
jassiguraw id-drittijiet individwali tagħhom.1

Bl-istess mod, il-Qrati nazzjonali huma kompetenti għal klejms ta’ rimborż minn individwi. 
Tali klejms għandhom jiġu indirizzati b’konformità mal-prinċipji stabbiliti mill-Qorti tal-
Ġustizzja msemmija (eż. Il-Każ C-147/01, Weber's Wine World, paragrafi 37 u 38).

Il-proċedura ta’ ksur segwita fil-każ preżenti 

Fl-2000/2001, il-Kummissjoni rċeviet diversi ilmenti dwar il-mod li bih ir-Renju Unit applika 
                                               
1 Dawn il-possibiltajiet varji jinġiebu għall-attenzjoni tal-persuna li tressaq l-ilment hekk kif hija 
tippreżenta ilment.
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l-liġi tas-sisa tal-Komunità għal individwi privati li jagħżlu li jixtru t-tabakk u l-alkoħol fi 
Stati Membri oħrajn. F’Ottubru tas-sena 2001 ir-Renju Unit ta bidu għal proċeduri ta’ ksur li 
jiffukaw fuq tliet problemi potenzjali fir-rigward tal-liġi tal-KE:

 L-applikazzjoni ta’ kwantitajiet ta’ referenza.
 Il-kontrolli fuq il-passiġġieri.
 Il-proporzjonalità tas-sanzjonijiet.

Wara proċeduri li ħadu fit-tul ħafna, il-Kummissjoni setgħet tagħlaq il-proċeduri ta’ ksur 
f’Lulju 2006. Il-Kummissjoni kienet sodisfatta bil-bidliet magħmula mill-gvern tar-Renju 
Unit. Skond il-politika emendata li daħlet fis-seħħ fil-31 ta’ Marzu 2006, saru bidliet fir-
rigward ta’ akkwisti mhux aggravati, fuq skala żgħira u għall-ewwel darba ta’ oġġetti bid-
dazju f’isem parti terza u importazzjoni fuq skala żgħira u għall-ewwel darba ta’ oġġetti bid-
dazju permezz tal-posta. Ma kienx hemm aktar bżonn li wieħed jirreferi l-kwistjoni lill-Qorti 
tal-Ġustizzja u sussegwentement il-Kummissjoni ddeċidiet li tagħlaq il-proċedura tal-ksur.

Azzjoni possibbli mill-Kummissjoni fl-istadju preżenti

F’dak li għandu x’jaqsam mal-prattika prevalenti fir-Renju Unit qabel l-1 ta’ April 2006, 
għandu jiġi innotat li l-Kummissjoni ma tistax tressaq Stat Membru quddiem il-Qorti fuq il-
bażi ta’ fatti li ffurmaw l-oġġett ta’ proċedura ta’ qabel u li l-Kummissjoni kienet għalqet. 
Barra minn hekk, il-Kummissjoni tista’ tidħol fuq il-Qorti biss bil-leġislazzjoni ta’ l-Istat 
Membru u/jew prattika li tkun għadha teżisti jew li tkun għadha tipproduċi effetti.

Għalhekk, jidher li l-azzjoni fir-rigward tal-perjodi qabel l-1 ta’ April 2006 ġiet eskluża.

F’dak li għandu x’jaqsam ma’ perjodi aktar tard, ta’ min jinnota li l-Kummissjoni setgħet 
tissorvelja s-sitwazzjoni fir-Renju Unit fid-dawl ta’ l-ilmenti u l-petizzjonijiet korrispondenti. 
L-elementi eżistenti jindikaw li r-Renju Unit qiegħed jimplimenta l-politika ġdida tiegħu u li 
għalhekk, ma hemm l-ebda raġuni għall-Kummissjoni biex tintervjeni. Barra dan, każijiet 
individwali iżolati ta’ kondotta ħażina ta’ amministrazzjoni nazzjonali, anki jekk ippruvata, fi 
kwalunkwe eventwalità mhux ser ikunu biżżejjed biex jirriżultaw fi ksur; il-prattika 
amministrattiva korrispondenti għandha tkun, sa ċertu punt, ta’ natura konsistenti u ġenerali 
(eż. il-Każ 156/04, Il-Kummissjoni vs ir-Repubblika Ellenika, paragrafi 50 u 51).
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