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Approċċi differenti għall-kontrolli doganali jaffettwaw id-dħul tal-UE
Skont rapport ġdid li nħareġ mill-Qorti Ewropea tal-Awdituri (QEA), il-kontrolli doganali
għadhom mhumiex armonizzati suffiċjentement fl-Istati Membri biex jissalvagwardjaw b’mod
xieraq l-interessi finanzjarji tal-UE. Minkejja passi reċenti fid-direzzjoni t-tajba, ir-regoli tal-UE
mhumiex imfassla tajjeb biżżejjed biex jiżguraw li l-Istati Membri jagħżlu l-importazzjonijiet
għall-kontroll b’mod uniformi. Fil-fatt, huma japplikaw ir-regoli b’modi differenti ħafna, li jista’
jippermetti lill-operaturi li jimmiraw punti ta’ dħul tal-UE b’inqas kontrolli. L-awdituri jwissu
wkoll li xi Stati Membri ma jwettqux l-analiżi tar-riskju meħtieġa fuq id-dikjarazzjonijiet kollha,
u li l-importazzjonijiet li jippreżentaw livell ogħla ta’ riskju jistgħu ma jiġux ipprijoritizzati b’mod
xieraq għall-kontroll.
“ Biex jipprevienu lill-importaturi frodulenti milli jevitaw id-dazji doganali billi jimmiraw punti ta’
dħul fil-fruntieri b’inqas kontrolli doganali, il-proċeduri tal-għażla għall-kontroll iridu jiġu applikati
b’mod uniformi fl-Unjoni Doganali kollha,” qal Jan Gregor, il-Membru tal-QEA responsabbli mirrapport. “Attwalment, il-kontrolli doganali tal-UE mhumiex armonizzati tajjeb, element li jfixkel linteressi finanzjarji tal-UE”.
L-Unjoni Doganali hija importanti għall-kummerċ tal-UE, u d-dazji doganali fuq l-importazzjonijiet
huma sors sinifikanti ta’ dħul tal-UE. Il-Kummissjoni Ewropea hija legalment meħtieġa li tiżgura li lIstati Membri japplikaw il-kontrolli doganali b’mod simili. Sabiex tarmonizza l-mod li bih jagħżlu limportazzjonijiet għall-kontroll, reċentement il-Kummissjoni adottat qafas tar-riskju finanzjarju
doganali, li jikkonsisti minn kriterji u standards komuni kif ukoll gwida, li ġie approvat mill-Istati
Membri. L-awdituri jirrikonoxxu li l-implimentazzjoni tal-qafas hija pass importanti lejn lapplikazzjoni uniformi tal-kontrolli doganali, li hija essenzjali għall-ġbir effettiv tad-dazji doganali.
Madankollu, l-awdituri jikkritikaw ukoll l-istandards minħabba li ma jiddefinixxux tajjeb il-kunċett
ta’ riskju u huma laxki wisq, u b'hekk jagħtu wisq diskrezzjoni lill-Istati Membri fit-tnaqqis talkontrolli. Barra minn hekk, huma neqsin karatteristiċi importanti bħal analiżi tal-importazzjonijiet
fl-UE kollha, tekniki xierqa għall-estrazzjoni ta' data, u metodi biex jiġu indirizzati r-riskji finanzjarji
għall-importazzjonijiet permezz tal-kummerċ elettroniku.
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Fil-prattika, l-istandards ma biddlux b’mod sinifikanti l-mod li bih l-Istati Membri jagħżlu limportazzjonijiet għall-kontroll, billi huma prinċipalment immappjaw il-kriterji l-qodma tagħhom
biex jimmiraw importazzjonijiet suspettużi għall-kriterji korrispondenti taħt il-qafas il-ġdid. Lawdituri sabu wkoll li l-Istati Membri ma interpretawx is-sinjali ta’ riskju bl-istess mod, u li lproċeduri tagħhom għat-tnaqqis tal-għadd ta’ kontrolli għal livell fattibbli kienu jvarjaw ukoll.
B’riżultat ta’ dan, il-proporzjon ta’ dikjarazzjonijiet tal-importazzjonijiet suġġetti għall-kontrolli
varja sinifikattivament bejn il-pajjiżi tal-UE, bejn inqas minn 1 % għal aktar minn 60 %. Barra minn
hekk, l-awdituri osservaw li l-Istati Membri kellhom regoli differenti għat-twarrib tal-kontrolli
magħżula mis-sistema tal-ġestjoni tar-riskji. B'riżultat ta' dan, ir-rata ta’ twarrib kienet tvarja minn
2 % għal 60 %. L-awdituri sabu wkoll li ħafna dikjarazzjonijiet doganali kienu esklużi mill-analiżi tarriskju li fuqha kienu bbażati l-kontrolli doganali. Il-pajjiżi tal-UE kkondividew ma’ xulxin
informazzjoni limitata ħafna biss dwar l-importaturi li vvalutaw bħala riskjużi – dan jista’ jippermetti
lil dawk l-importaturi li jevadu l-kontrolli billi jimmiraw dawk l-Istati Membri li ma jqisuhomx bħala
suspettużi.
L-awdituri jirrakkomandaw lill-Kummissjoni biex issaħħaħ l-applikazzjoni uniformi tal-kontrolli
doganali, u biex tistabbilixxi analiżi sħiħa u kapaċità ta' koordinazzjoni fil-livell tal-UE. Huma
jenfasizzaw ukoll li l-progress se jiddependi mill-appoġġ u l-approvazzjoni tal-Istati Membri.
Informazzjoni ġenerali
L-UE għandha kompetenza esklużiva biex tadotta liġijiet fil-qasam tad-dwana, filwaqt li l-Istati
Membri huma responsabbli biex iqegħiduhom fil-prattika. Fl-2019, l-Istati Membri għamlu
disponibbli EUR 21.4 biljun f’dazji doganali għall-baġit tal-UE, li jirrappreżentaw 13 % tad-dħul
baġitarju totali tal-UE. Iċ-Ċina, l-Istati Uniti tal-Amerka u r-Russja kienu l-pajjiżi prinċipali li esportaw
lejn l-UE. L-għamara, l-apparat għall-isport, il-ġugarelli u l-ilbies kienu fil-quċċata tal-lista tal-biċċa
l-kbira mill-prodotti impurtati.
Ir-Rapport Speċjali Nru 4/2021 tal-QEA, “Kontrolli doganali: armonizzazzjoni insuffiċjenti tfixkel linteressi finanzjarji tal-UE”, huwa disponibbli bi 23 lingwa tal-UE fuq eca.europa.eu.
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