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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0858/2007, imressqa minn Paul Stierum, ta’ nazzjonalità Olandiża, 
dwar problemi b’konnessjoni mal-importazzjoni ta’ vetturi mill-Ġermanja għall-
Olanda

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant isostni li l-awtoritajiet Ġermaniżi u Olandiżi huma ħatja ta’ ksur tal-prinċipju 
tal-moviment ħieles tal-oġġetti b’konnessjoni mal-importazzjoni ta’ vetturi mill-Ġermanja 
għall-Olanda. Jirreferi għar-rekwiżit għal assigurazzjoni Ġermaniża tat-terza parti 
(“Doppeltkarte”) fuq karozzi bi pjanċi tan-numri temporanji Ġermaniżi u għar-regoli Olandiżi 
li ċ-ċittadini Olandiżi m’għandhomx isuqu vetturi bi pjanċi tan-numri barranin fl-Olanda, li 
jfixkel it-trasport tal-vetturi bil-mutur sar-residenza tax-xerrej. Għalhekk huwa jitlob lill-
Parlament Ewropew biex jistħarreġ jekk din is-sitwazzjoni tikkonformax mar-regoli tal-UE li 
huma applikabbli.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fid-19 ta’ Jannar 2007. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 192(4) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-30 ta’ Novembru 2005.

Il-Petizzjoni tirrigwarda kwistjonijiet differenti:

1. L-ewwel kwistjoni tirrigwarda r-rekwiżit mill-Ġermanja li vetturi bi pjanċi tan-
numri temporanji Ġermaniżi jkunu inxurjati minn kumpanija ta’ assigurazzjoni 
Ġermaniża li se twassal għal tfixkil fil-moviment ħieles tas-servizzi.

2. It-tieni kwistjoni tirrigwarda l-fatt li ċittadini Olandiżi, allegatament, ma jistgħux 
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isuqu fl-Olanda bi pjanċi tan-numri temporanji barranin (f’dan il-każ bi pjanċi tan-
numri temporanji Ġermaniżi) li se twassal għal tfixkil fil-moviment ħieles ta’ oġġetti.  

Osservazzjonijiet mill-Kummissjoni 

Rigward l-ewwel kwistjoni dwar ir-rabta bejn l-assigurazzjoni tal-vetturi bil-mutur u r-
reġistrazzjoni temporanja tal-karozzi, il-Kummissjoni tixtieq tirreferi għall-Artikolu 4(4) tal-
Ħames Direttiva tal-Assigurazzjoni tal-Vetturi bil-Mutur 2005/14/KE1 (minn hawn ’il 
quddiem "il-Ħames Direttiva") li jiddetermina l-aspetti tal-assigurazzjoni tat-transfer tal-
vetturi bejn l-Istati Membri. Din il-proviżjoni tmexxi r-riskju għal 30 ġurnata, ladarba minn 
meta tiġi aċċettata l-kunsinna tal-vettura għall-Istat Membru ta’ destinazzjoni, il-kumpaniji 
tal-assigurazzjoni stabbiliti fl-Istat Membru fejn ix-xerrej huwa residenti għandhom ikopri r-
riskju, anke fil-każijiet fejn il-vettura għad għandha pjanċa ta’ reġistrazzjoni tal-Istat Membru 
minn fejn ġejja l-vettura.  Dan għandu jagħmilha possibbli li nies li jittrasferixxu vettura minn 
Stat Membru għall-ieħor ikunu jistgħu jakkwistaw kopertura tal-assigurazzjoni b’mod aktar 
faċli u bi prezz aktar baxx. 

Fid-dawl ta’ dan t’hawn fuq, il-fatt li wieħed ikollu bżonn kopertura tal-assigurazzjoni 
addizzjonali tal-vetturi bil-mutur f’każijiet fejn xi vettura tkun diġà inxurjata minn kumpanija 
tal-assigurazzjoni stabbilita fl-Istat Membru fejn għandha tintbagħat il-vettura ma jidhirx li 
huwa konformi mal-Ħames Direttiva (l-Istati Membri suppost kellhom jikkonformaw mal-
Ħames Direttiva mhux aktar tard mill-11 ta’ Ġunju 2007). 

Madankollu, fuq il-bażi tal-informazzjoni mogħtija mill-petizzjonant mhux possibbli li 
wieħed jifhem għal kollox kif jiġi applikat ir-rekwiżit għal assigurazzjoni Ġermaniża tat-terza 
parti (“Doppelkarte”). Il-Kummissjoni għalhekk għandha l-intenzjoni li tikteb lill-awtoritajiet 
Ġermaniżi biex tikseb aktar informazzjoni.  

Rigward it-tieni kwistjoni (l-allegata projbizzjoni ta’ xufiera Olandiżi milli jsuqu vetturi bi 
pjanċi tan-numri temporanji barranin fl-Olanda), il-Kummissjoni tirreferi għall-prinċipji 
relatati mal-pjanċi ta’ reġistrazzjoni temporanji miġbura fil-qosor fil-punt 4.2 tal-
Komunikazzjoni interpretattiva mill-Kummissjoni tal-14.02.2007 fuq il-kwistjonijiet  tar-
reġistrazzjonijiet tal-karozzi 
http://ec.europa.eu/enterprise/regulation/goods/car_registration/docs/sec_2007_169_nl.pdf
B’mod partikolari, il-Kummissjoni tinnota li l-moviment ħieles tal-vetturi bil-mutur li 
għandhom pjanċa ta’ reġistrazzjoni u ċertifikat temporanji jistgħu jitwaqqfu biss għal 
raġunijiet relatati mas-sigurtà tat-toroq (bħall-kapaċitajiet tas-sewqan tax-xufier, il-konformità 
tiegħu mar-regoli lokali tat-toroq jew il-kundizzjoni tajba tal-vetturi bil-mutur), fil-każ ta’ 
suspett serju ta’ serq ta’ vettura jew meta l-awtoritajiet li jikkontrollaw ikollhom dubji serji 
dwar il-validità taċ-ċertifikat.

Fil-każ preżenti, il-Petizzjonant mhux qed jirreferi għal xi parti partikolari tal-leġiżlazzjoni 
Olandiża li timpedixxi karozzi mixtrija minn pajjiż ieħor tal-UE milli jiġu trasportati minn 
ċittadini Olandiżi għar-residenza tagħhom fl-Olanda. Għall-kuntrarju, mill-ewwel 
investigazzjonijiet jidher li l-użu temporanju ta’ karozza rreġistrata barra mill-Olanda minn 
resident Olandiż huwa konċess mingħajr problemi ta’ xejn.
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Rigward il-kwistjoni partikolari li wieħed għandu jħallas il-“bpm” (taxxa ta’ reġistrazzjoni 
Olandiża), wieħed għandu jifhem li bil-pożizzjoni kurrenti tal-liġi tal-Komunità, l-Istati 
Membri għandhom diskrezzjoni biex iżommu u jintroduċu t-taxxi fuq il-karozzi.  Id-deċiżjoni 
dwar liema karozzi huma soġġetti għat-taxxa nazzjonali normalment hija marbuta mar-
reġistrazzjoni tal-vettura.  Fil-Komunikazzjoni tal-15 ta’ Mejju 1996, il-Kummissjoni osservat 
li l-individwi m’għandhomx jitħallew jirreġistraw il-vettura tagħhom f’xi Stat Membru li 
jagħżlu huma minħabba li dan ikun ifisser li l-vetturi kollha se jkunu rreġistrati fl-Istat 
Membru li jgawdi minn l-iktar rati baxxi ta’ taxxi.  Din il-pożizzjoni ġiet ikkonfermata mill-
Qorti tal-Ġustizzja fil-każ C-451/99, Cura Anlagen. 

Skont is-sit uffiċjali tal-Internet fl-Olanda, http://www.belastingdienst.nl/variabel/bpm-
vrijstelling/, ir-residenti Olandiżi jistgħu jsuqu karozza rreġistrata barra l-pajjiż għal massimu 
ta’ 15-il ġurnata fis-sena (għal dan hemm bżonn ta’ reġistrazzjoni on-line minn qabel).  Jekk 
xi resident Olandiż ikompli juża karozza rreġistrata barra mill-pajjiż wara dan il-perijodu ta’ 
15-il ġurnata, it-taxxa tat-toroq u l-bpm għandhom jitħallsu skont il-każ.  

Fil-konklużjoni tal-petizzjoni tiegħu, il-Petizzjonant jitlob lill-Parlament sabiex “jiżgura” li l-
Olanda se tneħħi l-“bpm" minħabba li huwa tal-opinjoni li din tmur kontra l-leġiżlazzjoni 
Ewropea. Għall-kuntrarju tal-opinjoni tal-Petizzjonant, u kif diġà ġie spjegat hawn fuq, l-Istati 
Membri għandhom diskrezzjoni biex jintroduċu u jżommu t-taxxi fuq il-karozzi. Li dan kollu 
jinkludi t-taxxi tar-reġistrazzjoni ġie aċċettat mill-Qorti tal-Ġustizzja (ara pereżempju, il-Każ 
C-393/98, Comez Valente)  

Fil-5 ta’ Lulju 2005, il-Kummissjoni Ewropea preżentat proposta għal Direttiva  
(COM/2005/261/FINALI) li se tkun teħtieġ li l-Istati Membri jirristrutturaw is-sistemi tat-
taxxi tal-karozzi tal-passiġġieri tagħhom. Din il-proposta għandha l-għan li ttejjeb il-funzjoni 
tas-Suq Intern billi tneħħi t-tfixkil fiskali eżistenti għat-transfer tal-karozzi tal-passiġġieri 
minn Stat Membru għal ieħor. Dan jippromwovi wkoll is-sostenibiltà billi tiġi rristrutturata l-
bażi tat-taxxa kemm tat-taxxi tar-reġistrazzjoni kif ukoll taċ-ċirkulazzjoni annwali biex jiġu 
inklużi l-elementi direttament relatati mal-emissjonijiet tad-dijossidu karboniku tal-karozzi 
tal-passiġġieri. Bħalissa, din il-proposta għadha pendenti quddiem il-Kunsill.  

Konklużjoni

Dwar l-ewwel kwistjoni tal-Petizzjoni, il-Kummissjoni se tikteb lill-awtoritajiet Ġermaniżi 
biex tikseb aktar informazzjoni dwar l-implimentazzjoni attwali tar-rekwiżit Ġermaniż
“Doppelkarte” u se tinforma lill-Parlament skont ma jkun hemm bżonn.

Dwar it-tieni kwistjoni, l-analiżi mis-Servizzi tal-Kummissjoni għadha ma identifikat l-ebda 
ksur possibbli tal-liġi tal-Komunità mil-leġiżlazzjoni Olandiża. Għalhekk l-ebda azzjoni mhi
se tiġi kkunsidrata bħala neċċessarja min-naħa tal-Kummissjoni.

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

Il-petizzjoni
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Hemm żewġ kwistjonijiet fil-petizzjoni:

L-ewwel kwistjoni tirrigwarda r-rekwiżit mill-Ġermanja li vetturi bi pjanċi tan-numri 
temporanji Ġermaniżi jkunu inxurjati minn kumpanija ta’ assigurazzjoni Ġermaniża li se 
twassal għal tfixkil fil-moviment ħieles tas-servizzi.

It-tieni kwistjoni tirrigwarda l-fatt li ċittadini Olandiżi, allegatament, ma jistgħux isuqu fl-
Olanda bi pjanċi tan-numri temporanji barranin (f’dan il-każ bi pjanċi tan-numri temporanji 
Ġermaniżi) li se twassal għal tfixkil fil-moviment ħieles ta’ oġġetti.  

Osservazzjonijiet mill-Kummissjoni

Rigward l-ewwel kwistjoni, il-Kummissjoni kitbet lill-awtoritajiet Ġermaniżi biex tikseb aktar 
informazzjoni dwar il-mod kif ir-rekwiżit "Doppelkarte" jiġi applikat. 
Jidher ċar, mir-risposta għad-domanda tal-Kummissjoni għal kjarifika, li l-awtoritajiet 
Ġermaniżi għar-reġistrazzjoni tal-karozzi jaċċettaw tabilħaqq l-obbligi tal-assigurazzjoni tat-
terza parti mingħand kumpaniji ta’ assigurazzjoni stabbiliti fi Stat Membru ieħor. Il-bażi 
legali ta’ din il-prattika tinsab fl-Artikolu 13a, paragrafu 2 tal-Liġi Ġermaniza dwar is-
Superviżjoni tal-Assigurazzjoni "Versicherungsaufsichtsgesetz" li ġiet emendata riċentement 
b’tali mod li tkun konformi mal-Artikolu 4(4) tal-Ħames Direttiva tal-Assigurazzjoni tal-
Vetturi bil-Mutur 2005/14/KE li jirregola d-dispaċċ tal-vetturi tal-UE. 

Ċerti formalitajiet iridu, madankollu, jitwettqu mill-applikanti għall-pjanċi tat-trasferiment, 
irrispettivament mill-‘oriġini’ tal-polza tal-assigurazzjoni għar-responsabilità tat-terza parti.
Skont ir-regoli Ġermaniżi dwar ir-reġistrazzjoni tal-karozzi (Fahrzeug- Zullasung 
Verordnung), il-prova li wieħed hu kopert mill-assigurazzjoni għandha tiġi pprovduta billi 
timtela formula (ta’ nofs faċċata) li tista’ tintbagħat mill-applikant lill-awtorità tar-
reġistrazzjoni jew mill-kumpanija tal-assigurazzjoni lill-"GDV Dienstleistungs-GmbH & Co. 
KG" li jinsab f’Ħamburg u li hu responsabbli għar-reġistrazzjoni elettronika tal-poloz tal-
assigurazzjoni, liema poloz huma disponibbli għall-awtoritajiet tar-reġistrazzjoni tal-karozzi. 

Is-sempliċi fatt li l-prova ta’ assigurazzjoni valida għandha tinħareġ f’ċertu tip ta’ formula, ma 
jidhirx li joħloq ksur tal-liġi Komunitarja.

Rigward it-tieni kwistjoni (l-allegata projbizzjoni fuq xufiera Olandiżi milli jsuqu vetturi bi 
pjanċi temporanji barranin fl-Olanda), il-Kummissjoni m’għandha l-ebda element ġdid
x’tikkomunika, ladarba din il-kwistjoni ġiet eżaminata bir-reqqa fl-osservazzjonijiet 
preċedenti tal-Kummissjoni. Ġie mbagħad konkluż li ma seta’ jiġi  identifikat l-ebda ksur tal-
liġi tal-Komunità . 

Konklużjoni

Is-sistema Ġermaniża tar-reġistrazzjoni tal-karozzi ma tidhirx li tmur kontra r-regoli tal-
Komunità li jirregolaw l-aspetti tal-assigurazzjoni tal-importazzjoni tal-vetturi fl-UE. 

Il-Kummissjoni ma identifikat l-ebda possibilità ta’ ksur tal-liġi tal-Komunità mil-
leġiżlazzjoni Olandiża u għalhekk tikkonsidra li l-ebda azzjoni mhi aktar neċessarja minn dan 
il-lat.
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