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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Petizzjoni 1001/2006 mressqa mis-Sur Alexandru Ciobotar ta' nazzjonalità Rumena,  
b’aktar minn 23 firma, dwar inkompatibilità bejn it-taxxa tar-reġistrazzjoni Rumena 
fuq karozzi użati u l-prinċipju tal-KE dwar il-moviment liberu tal-prodotti

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant isostni li t-taxxa tar-reġistrazzjoni fuq il-karozzi użati iċċarġjata mill-gvern 
Rumen tikser il-prinċipju tal-KE dwar il-moviment liberu tal-prodotti. Il-petizzjonant jisħaq li 
t-taxxa tar-reġistrazzjoni, li tapplika għall-vetturi użati kollha importati fir-Rumanija 
irrispettivament minn jekk ikunux ġejjin mill-UE jew le, hija għolja b’mod mhux raġonevoli 
(id-doppju tal-valur tal-karozza) li tipprevieni lir-Rumeni medji milli jixtru karozzi użati. Il-
petizzjonant qiegħed jitlob lill-Parlament Ewropew biex jara li l-Kummissjoni Ewropea
tinvestiga l-inkompatibilitajiet potenzjali ta’ din it-taxxa tar-reġistrazzjoni mal-leġiżlazzjoni 
Ewropea.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli nhar l-14 ta’ Mejju 2007. Il-Kummissjoniġiet mistiedna tagħti 
informazzjoni (Artikolu 192(4) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet nhar id-9 ta’ Lulju 2007.

L-ewwel nett, għandu jiġi osservat li l-oġġett tal-petizzjoni huwa miżura ta’ taxxa interna. Il-
Qorti dejjem qatgħetha li taxxa fi flus, li tifforma parti minn sistema ġenerali ta’ drittijiet 
interni u li hija applikata sistematikament għall-kategoriji ta’ prodotti skont kriterji oġġettivi 
mingħajr ma titqies l-oriġini tal-prodotti, taqa’ fi ħdan l-iskop tal-Artikolu 90 tat-Trattat tal-
KE. Taxxa ta’ reġistrazzjoni tal-karozzi, bħal dik intaxxata fir-Rumanija, hija ta’ natura fiskali 
u tiġi ċċarġjata mhux minħabba li vettura tkun qed taqsam il-fruntiera ta’ Stat Membru li 
japplikaha, iżda minħabba eventwalitajiet operattivi oħrajn, li jinkludu ir-reġistrazzjoni għall-



PE392.231 REV 2/3 CM\777459MT.doc

MT

ewwel darba tal-vettura f’dak l-Istat.1 It-taxxa għandha, għalhekk, titqies bħala parti minn 
sistema ġenerali ta’ drittijiet interni fuq prodotti u għaldaqstant għandha tiġi eżaminata fid-
dawl tal-Artikolu 90 tat-Trattat tal-KE.

L-Artikolu 90 tat-Trattat tal-KE jgħid li l-Istati Membri ma jistax ikollhom tassazzjoni 
diskriminatorja, li tirriżulta f’impożizzjoni ta’ piż fiskali itqal fuq prodotti importati milli fuq 
prodotti domestiċi simili. Fir-rigward ta’ vetturi b’mutur użati, it-tassazzjoni tfisser li, per 
eżempju, l-Istati Membri ma jistgħux japplikaw rati ta’ taxxa ogħla fuq vetturi b’mutur 
importati milli fuq vetturi b’mutur simili, li diġà ġew irreġistrati fis-suq domestiku, jew 
iżommu tali modalitajiet ta’ kalkolazzjoni tat-taxxa, li jwasslu għal tassazzjoni akbar ta’ 
karozzi li jkunu ġejjin minn Stati Membri oħrajn. Fir-rigward tar-rati tat-taxxa għandu jiġi 
innotat li sakemm il-livell tagħhom jiġi stabbilit mingħajr distinzjoni fuq prodotti miġjuba 
minn barra u fuq dawk domestiċi, anke livelli ta’ taxxa għoljin ħafna huma kompatibbli mal-
liġi Komunitarja. Fil-kawża Il-Kummissjoni vs id-Danimarka, il-Qorti ddeċidiet li l-Artikolu 
90 tat-Trattat tal-KE ma jservix biex jiċċensura l-eċċessività tal-livelli tat-tassazzjoni u li l-
Istati Membri jistgħu jistabbilixxu r-rati tat-taxxa fil-livelli li jidhrilhom xierqa.2 Għalhekk, 
ma hemm l-ebda bażi legali li taħtha l-Kummissjoni tista’ tisfida l-livelli tat-taxxa tar-
reġistrazzjoni tal-karozzi intaxxata fir-Rumanija. Madankollu, il-Kummissjoni identifikat 
kwistjonijiet oħrajn tat-taxxa tar-reġistrazzjoni tal-karozzi fir-Rumanija, li ma dehrux li huma 
kompatibbli mal-Artikolu 90 tat-Trattat tal-KE. 

Skont ġurisprudenza stabbilita sew tal-Qorti, jekk ammont ta’ taxxa intaxxat fuq vettura 
b’mutur użata li tkun ġejja mill-Istat Membru l-ieħor jaqbeż taxxa residwa inkluża f’valur ta’ 
vettura bil-mutur simili, li diġà kienet reġistrata f’suq domestiku, l-Artikolu 90 tat-Trattat tal-
KE ma jkunx ġie rispettat b’mod ċar.3 Skont il-Qorti, id-diskriminazzjoni pprojbita mill-
Artikolu 90 tat-Trattat tal-KE tista’ tiġi evitata jekk jitiqies id-deprezzament attwali tal-vettura 
importata billi jitnaqqas l-ammont tat-taxxa applikata għad-deprezzament tal-vettura.4

Il-Kummissjoni analizzat l-artikoli Rumeni dwar it-taxxi tar-reġistrazzjoni tal-karozzi u 
kkonkludiet li dawn l-artikoli ma jirrispettawx il-prinċipju ta’ trattament ugwali stabbilit fl-
Artikolu 90 tat-Trattat tal-KE. Konsegwentement, infetħet proċedura ta’ ksur billi ntbagħtet 
ittra ta’ avviż formali lir-Rumanija, fejn din qegħda tiġi mħeġġa biex iġġib il-leġiżlazzjoni 
tagħha konformi mal-liġi Komunitarja.

Ir-Rumanija rrikonoxxiet dan il-ksur u bħalissa qegħda taħdem, b’konsultazzjoni mal-
Kummissjoni, fuq l-emendi għal-leġiżlazzjoni nazzjonali tagħha sabiex iġġib l-artikoli 
kontestati f’konformità mat-Trattat tal-KE. 

Konklużjoni
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Il-Kummissjoni ħadet il-miżuri neċessarji biex tassigura li r-Rumanija tbiddel il-leġiżlazzjoni 
tagħha li hija l-bażi tal-ksur tal-Artikolu 90 tat-Trattat tal-KE.

4. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-20 ta’ Marzu 2009.

Il-leġiżlazzjoni, li kienet il-bażi għall-petizzjonijiet imsemmija hawn fuq, inġabet
f’konformità mal-liġi tal-Komunità. Għalhekk, il-proċedura ta’ ksur miftuħa mill-
Kummissjoni dwar din il-kwistjoni kienet magħluqa.  

L-iktar bidliet reċenti għar-regoli Rumeni ġodda dwar it-taxxa fuq il-karozzi qed jiġu
eżaminati, u wara li jsir dan  il-Kummissjoni se tinforma lil dawk ikkonċernati dwaris-sejbiet 
tagħha. Huwa importanti wkoll li wieħed jinnota li l-Gvern il-ġdid tar-Rumanija ħabbar li l-
intenzjoni tiegħu li jnaqqas il-livelli tat-taxxa għal dawk applikabbli qabel iż-żieda sinifikanti
u li jrodd lura d-differenza.
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