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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1237/2007 , imressqa minn  Elena Caraba, ta’ nazzjonalità 
Rumena, dwar it-taxxi fuq il-karozzi użati impurtati fir-Rumanija

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta hija tal-fehma li l-ħlas tar-reġistrazzjoni Rumen fuq il-vetturi użati impurtati 
mhuwa realistiku xejn.  F’dan l-ambitu, hija tirreferi għad-diffikulatjiet u l-ispejjeż involuti 
fir-reġistrazzjoni tar-Renault Kangoo tagħha tal-1999, li hija xtrat fil-Ġermanja. Għaldaqstant, 
hija qiegħda tfittex azzjoni mill-Parlament Ewropew biex ikun żgurat li r-regoli tar-
reġistrazzjoni Rumeni jsiru konformi mad-dispożizzjonijiet rilevanti tal-UE.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fit-18 ta’ April 2008. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 192(4) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-17 ta’ Lulju 2008

Il-petizzjonanta hija tal-fehma li l-ħlas tar-reġistrazzjoni Rumen fuq il-vetturi użati impurtati 
mhuwiex realistiku.  Tinnota wkoll li r-Renault Kangoo tal-1999, li xtrat mill-Ġermanja, fil-
Ġermanja tiġi kkwalifikata bħala karozza D3, iżda skont il-leġiżlazzjoni Rumena tilħaq il-
limiti ta’ tniġġis ta’ EURO2 jew EURO3. Għaldaqstant, hija qiegħda tfittex azzjoni mill-
Parlament Ewropew biex ikun żgurat li r-regoli tar-reġistrazzjoni Rumeni jsiru konformi mad-
dispożizzjonijiet rilevanti tal-UE.

Osservazzjonijiet legali 

L-ewwel nett, għandu jiġi nnutat li fil-qasam tat-taxxi ta’ reġistrazzjoni tal-karozzi, m’hemm 
l-ebda armonizzazzjoni fil-livell tal-Unjoni Ewropea. Dan ifisser li l-Istati Membri jistgħu 
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jimponu tali taxxi u jiddeċiedu b’mod unilaterali fuq il-livell u l-metodi ta’ kalkolu tagħhom. 
Fil-fatt, il-Qorti tal-Ġustizzja fil-każ Kummissjoni v Danimarka ddeċidiet li l-Artikolu 90 tat-
Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea ma jservix biex jiċċensura l-eċċess fil-livelli tat-
tassazzjoni u li l-Istati Membri jistgħu jistipulaw r-rati tat-taxxa fil-livelli li huma jqisu 
xierqa1. Skont il-Qorti, anke rati ta’ taxxa għoljin ħafna ma jistgħux jitqiesu li jiksru l-liġi 
Komunitarja sakemm jiġu imposti b’mod identiku fuq prodotti nazzjonali u fuq dawk li 
jinxtraw minn Stati Membri oħra. 

B’mod partikolari b’rabta mat-tassazzjoni fuq vetturi motorizzati użati, hija każistika 
stabbilita sew tal-Qorti li l-Artikolu 90 tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea ma jiġix 
rispettat jekk l-ammont ta’ taxxa li jiġi impost fuq vettura motorizzata użata li tkun ġejja minn 
Stat Membru ieħor jaqbeż taxxa residwu inkluża fil-valur ta’ vettura motorizzata simili li tkun 
diġà ġiet irreġistrata fis-suq nazzjonali bħala ġdida2. Skont il-Qorti, id-diskriminazzjoni 
preskritta mill-Artikolu 90 tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea tista’ tiġi evitata 
jekk id-deprezzament effettiv tal-vettura impurtata jitqies billi jitnaqqas l-ammont tat-taxxa 
rispettivament3.

Il-Kummissjoni analizzat bir-reqqa r-regoli Rumeni dwar it-taxxi fuq ir-reġistrazzjoni tal-
karozzi fid-dawl tal-Artikolu 90 tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea u kkonkludiet 
li dawn ir-regoli ma jirrispettawx il-prinċipju ta’ trattament ugwali. Konsegwentement, fit-23 
ta’ Marzu 2007, il-Kummissjoni, permezz ta’ ittra ta’ intimazzjoni, tenniet lir-Repubblika tar-
Rumanija l-konvinzjoni li r-regoli nazzjonali tagħha dwar it-taxxa fuq ir-reġistrazzjoni tal-
karozzi ma kenux kompatibbli mal-liġi Komunitarja. Fit-28 ta’ Novembru 2007, il-
Kummissjoni għaddiet għall-pass li kien imiss f’din il-proċedura ta’ ksur billi ppubblikat 
opinjoni motivata u talbet formalment lir-Rumanija biex timmodifika d-dispożizzjonijiet 
ikkontestati. Finalment, fil-21 ta’ April 2008, ir-Rumanija adottat ordinanza ta’ emerġenza 
sabiex tipprova tikkonforma r-regoli tagħha mal-acquis. 

L-indikazzjonijiet inizjali juru li l-leġiżlazzjoni adottata ma tidhirx li tikser l-Artikolu 90 tat-
Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea. Madankollu, il-Kummissjoni se tagħlaq din il-
proċedura ta’ ksur biss meta tkun ċerta li l-leġiżlazzjoni u l-applikazzjoni eventwali tagħha 
jkunu konformi mat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea. 

Dwar il-klassifikazzjoni tal-vettura motorizzata tal-petizzjonanta f’termini tan-normi tat-
tniġġis tal-EURO, din l-informazzjoni għandha tinstab fuq iċ-ċertifikat ta’ konformità tal-KE 
ta’ dik il-vettura motorizzata. Għalkemm il-Kummissjoni m’għandhiex l-informazzjoni 
rilevanti biex tkun ċerta dwar dan il-fatt, fi kwalunkwe każ jidher li, skont is-sena tal-
manifattura, jista’ jkun li l-vettura motorizzata konċernata tilħaq il-limiti ta’ tniġġis ta’ EURO 
2 jew EURO 3 u, bħala konsegwenza, skont ir-regoli Rumeni applikabbli, hija soġġetta għal 
ammont sostanzjali ta’ taxxa fuq ir-reġistrazzjoni tal-karozzi. Madankollu, kif issemma 
hawnfuq, il-livelli tat-taxxa jaqgħu taħt il-kompetenza tal-Istati Membri.  

                                               
1      Sentenza tal-Qorti tal-11 ta’ Diċembru 1990 fil-Każ C-47/88 Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet  Ewropej  v 

Ir-Renju tad-Danimarka, ECR 1990, p. I-04509, il-punt 10.
2 Sentenza tal-Qorti tat-22 ta’ Frar 2001 fil-Każ C-393/98 Ministero Publico u Gomes Valente v Fazenda 

Publica, ECR 2001, p. I-01327.
3 Sentenza tad-9 ta’ Marzu 1995 fil-Każ C-345/93 Fazenda Pública u Ministério Público v Américo João 

Nunes Tadeu, ECR 1995, p. I-00479, il-punt 17.
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Konklużjoni

Il-petizzjoni ma tippreżentax ksur tal-liġi Komunitarja. 

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

Il-leġiżlazzjoni, li kienet il-bażi tal-petizzjonijiet imsemmija hawn fuq, ġiet konformi mal-liġi 
Komunitarja. Għalhekk, il-proċedura ta’ ksur miftuħa mill-Kummissjoni dwar din il-kwistjoni
ngħalqet. 

L-iktar bidliet reċenti fir-regoli Rumeni l-ġodda dwar it-taxxa fuq il-karozzi qed jiġu 
eżaminati u kif titlesta din l-eżaminazzjoni, il-Kummissjoni se tinforma lil dawk kollha
kkonċernati dwar ir-riżultati tagħha. Ta’ min wieħed jinnota wkoll li l-Gvern l-ġdid tar-
Rumanija ħabbar l-intenzjoni tiegħu li jnaqqas il-livelli tat-taxxa għal dawk applikabbli qabel 
iż-żieda sinifikanti u li jirrimborża d-differenza. 
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